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ЕЛЕКТРОННА ТАНЦЮВАЛЬНА МУЗИКА В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК
Бондаренко А.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядається становлення і розвиток електронної танцювальної музики в Україні. Проаналізовано фестивалі електронної музики в Україні, що проходили в 1997-2019 роках. Показано, що зародження 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 експериментальних 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 культура України, музичні фестивалі.
Keywords: electronic music, electronic dance music, Ukrainian music, musical culture of Ukraine, music
festivals.
Постановка проблеми. Танцювальна електронна музика, як напрямок музичного мистецтва
зародилася в 1970-х роках і вже до кінця 1980-х
стала одним невід’ємною частиною музичної культури поряд із рок- і поп-музикою. В силу історичних обставин в Україні розвиток танцювальної електронної музики і електронної музики взагалі до кінця 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 осмислення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Електронна танцювальна музика стала темою монографій М. Дж. Бутлера (2003), Г.П. Джона (2006),
Н. Коллінза (2013), а також досліджень Т. Ястремського і, частково, С. Шустова. Українській електронній музиці присвячені дисертаційні дослідження К. Черевко та І. Ракунової, проте ці роботи
обмежуються розглядом виключно експериментальних напрямків.
Виділення раніше не вирішених питань. Разом з тим, згадані дослідження М. Дж. Бутлера, Г.П.
Джона, Н. Коллінза, Т. Ястремського в географічному відношенні обмежуються творчістю музикантів із США та Західної Європи і не торкаються культурного простору України. Натомість, згадані дослідження К. Черевко та І. Ракуновою обмежені

авангардною електронною музикою і не досліджуються танцювальну електронну музику. Таким чином 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 Інтернет-ресурси, присвячені танцювальній електронній музиці в Україні,розглянути фестивалі електронної танцювальної музики в Україні і виявити,
які її напрямки є найбільш популярними.
Виклад матеріалу дослідження. Термін «електронна 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 відмітною рисою EDM є використання таких електронних 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 самостійну художню цінність і всі типові риси електронної танцювальної музики: домінування метро-ритміки, використання характерних ритмічних візерунків [2].
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Витоки електронної танцювальної музики
пов’язані із популярністю стилю диско. Під впливом цього напряму працювали вокально-інструментальні ансамблі «Водограй» та «Світязь», частково – у творчості С. Ротару і М. Гнатюка. Втім, музику, що виконувалась цими гуртами, ще не можна
повною мірою вважати електронною – власне електронний компонент обмежувався лише окремими
доступними на той час в СРСР клавішними синтезаторами, проте основна частина музичної фактури
виконувалась на гітарах, електрогітарах, акустичній ударній установці та інших акустичних інструментах.
Становлення власне електронної танцювальної
музики, тобто музики, що повністю створюється
виключно за допомогою електронних засобів припадає 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 спеціальної літератури, присвяченої EDM в Україні
спонукає нас залучити для дослідження популярні
джерела інформації, насамперед в Інтернеті. Розглянемо ці ресурси.
«Український музичний блоґ» (http://musicblog.com.ua/) був активним з 2009 по 2012 роки [3].
За цей час на сайті було розміщено близько 150 новин в Україні та за кордоном, 23 біографії діджеїв,
а також підборки відео кліпів.
Основну увагу в блозі приділено західним виконавцям, 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 дозволяє дослідити географію виступів виконавців зарубіжної електронної музики. Так, із 52 згаданих
станом на кінець 2012 року подій (в блозі подія називається 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 виступів стають переважно території великих виставкових 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 переважно країни центральної Європи: Нідерланди – 9
учасників, Німеччина – 7, Велика Британія – 4,
Швеція – 3, Франція – 3, Росія, Італія, Канада, Угорщина, Австралія – по 1.
Важливо проаналізувати, які саме напрямки
електронної музики представлені в творчості музикантів, що виступають на сценах України. Аналіз
представлених на сайті «Український музичний
блоґ» артистів дає таку статистику: Транс- 16 артистів (50,0%), Хауз – 13 (40,6%), Електро – 6 (18,8%),
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Техно – 5 (15,6%), Теххауз – 1 (3,1%), Даб – 1
(3,1%).
Подана таблиця свідчить про значне переважання 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 кількості виконавців, що поєднують у своїй творчості декілька 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 компанією “ВИРУС Music” наприкінці 2004 року і постійно оновлювався до 2012 року, його зміст складають інформація про ді-джеїв різних міст України та
новини з клубного життя України.
Особливої уваги заслуговує інтерактивний
рейтинг ді-джеїв України, що проводиться порталом щорічно. Розробники підкреслюють, що задачею 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 найбільш 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 танцювальної музики. Найчастіше поєднувані є напрямки
техно і хауз.
У порівнянні з західними виконавцями, відмітимо 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 дослідження подальшого періоду.
Розглянемо фестивалі електронної музики що
проходили на території України.
«Республіка КаZантип» був найвідомішим
фестивалем танцювальної електронної музики. Фестиваль проводився з 1997 по 2013 роки в Криму: в
1997-1999 на території мису Казантип (звідси – назва), в 2000 році – поблизу с. Веселе (територія Судацької міськради), в 2001-2013 – поблизу села Попівка (Саксьский район). Організатор фестивалю –
Нікіта Маршунок.
«Республіку KaZaнтип» відносимо до культури України з певною умовністю – самі організатори вважають ідею заходу продовженням тради-
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цій «російського рейву», підкреслюють її інтернаціональний характер і публікують інформацію виключно російською мовою.
Організатори «Республіки КаZантип» розглядають цей проект як «не існуючу державу…, зовні
чимось подібну на фестиваль» [5]. Республіка має
певні атрибути державності – посаду «Президента»
і «Кабінет міністрів», «Конституцію», що регламентує правила поведінки на заході, а також ряд символів, серед яких – встановленої форми жовтий чемодан.
Фестиваль тривав протягом місяця, відкриття
фестивалю за інформацією преси, збирало до 20 тисяч відвідувачів [6], а в цілому протягом місяця – до
100 тисяч відвідувачів. За цим показником «Республіка 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], етнофестиваль «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 популярності.
В порівнянні з виступами рок-музикантів кількісні показники виступів діджеїв виглядають скромніше. 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 Києві 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 учасників
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», орієнтований на тих «хто вміє бачити і розуміти справжню природу речей» [11].
У 2013 році А. Тапольський оголосив про закриття фестивалю, вважаючи, що «краще закриватися, коли ти на піку», та заявивши, що на його думку «українська електронна сцена відсутня як така»
і «дійсно хорошої [електронної] музики в Україні
як би нема і це логічно» [12].
Приналежність фестивалю «Іdеоlогія» до українського культурного простору, як і у випадку діяльності Нікіти Маршунка (фестиваль «Каzантип»),
є певною мірою умовною або дискусійною. Так, усі
записи А, Топольського виконуються російською
мовою, а в складі учасників фестивалю акцент робиться на іноземних виконавців. Окрім організації
фестивалю «Іdеоlогія» слід згадати, що А. Топольський тривалий час був радіоведучим програми
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«Time2bass», що була покликана популяризувати
драм-енд-бейс в Україні, ця програма також виконувалась російською. Примітно, що на фінальному
промо-ролику фестивалю 2010 року, де ідеологія
фестивалю протиставляється ідеології «інформаційній агресії», остання представлена на тлі кадрів
західних політиків, зокрема президента США у
2001-2009 роках Дж. Буша, а серед осіб, що на думку авторів ролика протистояли тоталітаризму –
виключно іноземні діячі [13], натомість московські
тоталітарні режими, як царської, так і радянської
доби, що для України мали найбільш трагічні наслідки, 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 учасників фестивалю –Kyau&Albert, Marcel Woods (Нідерланди), 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 Тернополі з 2012 по 2019 рік, і лише пандемія COVID-19
відклала проведення наступного фестивалю, запланованого у квітні 2020 року. Організатор фестивалю – Ярослав Качмарський. Кількість відвідувачів фестивалю оцінюється організатором в 600 осіб
[15], що співставно з фестивалями сучасної академічної музики, але поступається фестивалям танцювальної електронної музики, згаданим вище.
На відміну від перелічених вище фестивалів,
цей фестиваль орієнтований переважно на експериментальну електронну музику. Сам Я. Качмарський охарактеризував концепцію заходу як «Фестиваль 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 українських артистів поруч з іноземними. Це – також
позиція організатора: «Вони мають бути — приємно показати своїх. Містечковий патріотизм… Завжди хочеться, щоби був локальний контекст і наповнення» [16]. Ця обставина, як і той факт, що Я, Качмарський публічно спілкується українською,
дозволяє розглядати фестиваль «Гамселить» як органічну частину українського культурного простору.
Назвемо міжнародні фестивалі, що проходили
в українських містах:
Global Gathering – щорічний фестиваль танцювальної музики, започаткований у Великій Британії. 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 напрямку драм-енд-бейс – 17%, головним чином завдяки британським ді-джеям.
A State Of Trance (ASOT) – щотижневе радіошоу музики напрямку транс, яке веде ді-джей Армін ван Бюрен. Прямі включення з України здійснювалися 2010 і 2012-го року.
Sensation – фестиваль електронної музики, започаткований в Нідерландах, що з 2005 року гастролює по інших країнах Європи. В Києві цей фестиваль гостював 2011 року з назвою «Sensation –
White» і 2012 року під назвою «Sensation Innerspace».
Висновки. Найбільша популярність електронної танцювальної музики (EDM) в Україні припадає
на кінець 2000-х – початок 2010-х років. Найпопулярнішими напрямками EDM в Україні були
«техно» та «хауз». Організатори кожного з цих фестивалів декларували опозиційну ідеологію, проте
лише фестиваль «Гамселить» можна вважати повно
мірою частиною українського культурного простору, тоді як інші були більш орієнтовані на російське або інтернаціональне світосприйняття. Показано, що кількість відвідувачів фестивалів EDM в
Україні є вищою за аналогічні показники фестивалів класичної музики, але меншою за аналогічні показники поп-рокових заходів. З 2014 року ми спостерігаємо певне падіння популярності танцювальних жанрів, проте українські музиканти, які
працюють в експериментальних напрямках, отримали нову платформу для творчості.
В перспективі доцільним виглядає поглиблене
вивчення творчості українських авторів, що працюють в напрямку EDM. В ході подальших досліджень передбачаємо як виявлення запозичень українцями досвіду західних авторів, так і навпаки –виявлення 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 інструментальних 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 sounding, the problem of competitions.
Ключові слова: Південь України, музична культура, аматорське мистецтво, інструментальне мистецтво, фольклор, фольклорний колектив, фольклорні традиції
Keywords: South of Ukraine, musical culture, amateur art, instrumental art, folklore, folk group, folk traditions.
Постановка проблеми. Дослідження народної музичної культури активізувалися, ще наприкінці ХХ століття, та продовжилися із початком ХХІ
століття. Початок нового століття співпав із розквітом процесів українського державотворення. Тому
акценти у розвитку культури краю ще з 90-х років
ХХ століття було перенесено на вивчення та розвиток української культури і мистецтв, а також на розвиток і підтримку культур інших національних
груп, що проживають на теренах Півдня України.
Проте музична інструментальна творчість аматорів, як складова культури південного регіону, ще не
розглядалася в різноманітті її етнічних проявів, в
контексті зростання інтересу до народної творчості.
Аналіз останніх досліджень. Наявні публікації, в яких у певних контекстах розглядаються поліетнічні музичні традиції Півдня України (О.Макаренко[1], О.Ковальова [2], В.Іванов [3], О.Гриневич
[4], А.Саказли [5]) лише засвідчують їх різноманіття та питому вагу в духовному житті мешканців
регіону, фрагментарно представляють окремі інструментальні традиції, але здебільшого висвітлюють побутування музичного пісенного фольклору.

Аналіз невирішених частин проблеми. Матеріали означених публікацій не розкривають питання функціонування цих традицій в аматорському самодіяльному або фольклорному музикуванні, не дають відомостей про наявні види
народно-інструментальних колективів, не висвітлюють певні проблеми в їх розвитку в умовах актуалізації народної музичної творчості.
Мета статті. Представити діяльність найбільш
яскравих аматорських народно-інструментальних
колективів, їх види та виявити проблеми функціонування в умовах відродження національної культури та етномузичних інструментальних традицій
Півдня України (на прикладі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей), як поліетнічного регіону.
Виклад матеріалу. На зміну довгому періоду
відсутності в регіоні підтримки національних та
інонаціональних музичних традицій, прийшли процеси переоцінки цінностей і виходу на перший план
у мистецькому житті непересічних цінностей української культури та, зокрема національного фольклору, як пам’яті народу. Період початку ХХІ століття 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 період почали організовуватись, або продовжили
свою роботу колективи народної музичної творчості. Народно-інструментальне мистецтво у традиційному середовищі рідко побутувало у суто інструментальному жанрі, в силу того, що витоки
будь-якої народної творчості в давнину носили синкретичний характер і лише з плином історії почали виділятися в окремі види творчості. Тому, традиційно більшість колективів, які з’явилися у сільських громадах, будинках культури та при
культурних центрах, є або вокально-інструментальними, або інструментально-хореографічними або
вокально-інструментально-хореографічними. Велику роботу по виявленню та підтримці таких колективів проводять обласні центри народної творчості. Причому, надається рівноцінна методична допомога 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 цілому склалася, як етногенетична спільність культур. 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 традиційного інструментального і пісенного мистецтва, зокрема на Херсонщині, Одещині. Результатами експедицій під проводом І.Мацієвського стало
виявлення на той час на Херсонщині побутування
54 традицій, з яких 32 – українські. За даними експедицій, той інструментарій, який було виявлено у
традиційному побутуванні під час досліджень,
представляє всі основні групи за класифікацією музичних інструментів Е.Горнобостеля-К.Закса [6, с.
15]. Тобто ці факти дають розуміння наявності народних музичних інструментів і традиціного музикування, 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 записаних в області, але крім цього, діяльність В.Кисіля
ознаменувалася створенням студентського фольклорного ансамблю «Венцерада», ще у 90-х роках
ХХ століття при Херсонському музичному училищі, до складу якого введені автентичні українські
інструменти: бандури скрипки, цимбали, сопілки,
окарини та інші, а репертуар ансамблю побудований на автентичному матеріалі, записаному В. Киселем на Херсонщині. Дослідник у своєму інтерв’ю, журналістці Л.Жарких, описує всі проблеми становлення студентського колективу та
його репертуару, який складався в наслідок кропіткої багаторічної збирацької роботи В.Кисіля. Колектив є лауреатом І Всеукраїнського конкурсу фольклорних ансамблів та виступає постійним учасником багатьох мистецьких заходів, музичних
конкурсів та фестивалів обласного, регіонального,

Sciences of Europe # 66, (2021)
всеукраїнського та міжнародного рівня. Основу репертуару ансамблю сьогодні складають фольклорні
твори та автентичні мелодії Херсонщини. Особисте
спілкування автора статті із В.Кисилем дало розуміння, що окрім збирацької роботи, його діяльність
як керівника колективу, також мала на початку певні труднощі, зокрема, у наверненні до вивчення та
зацікавленні студентської молоді українським інструментальним фольклором та у подоланні всіляких бюрократичних перешкод: для існування фольклорного ансамблю при музичному училищі, не
було ані програм, ані коштів на придбання інструментів.
Музикант-фольклорист поділився із журналісткою Л.Жарких тим, що любить опановувати нестандартні форми виступів. Так разом із вихованцями
йому довелося виступати в Одесі, де на площі, неподалік оперного театру за участі ансамблю «Венцерада», 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 популярності на теренах України конкурсно-фестивального руху, з’явилися багато конкурсів та фестивалів
фольклорного та народного-інструментального мистецтва. 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 народно-інструментального мистецтва в регіоні. Його
було започатковано у 2015 році, з ініціативи директора Миколаївського державного вищого музичного училища (назва закладу на 2015 р.) А.Сироти
та Миколаївського обласного департаменту культури. За останні роки фестиваль імені Г.Манілова
змінив свій статус з регіонального на Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс, який проводиться 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 енергетики керівника та живого звучання аутентичних народних інструментів. Звучання українських народних інструментів та достеменної фольклорної музики допомагають формуванню у слухачів
(мешканців регіону та гостей фестивалю) усвідомлення етнічного «звукоідеалу» (термін, що використовує М.Хай), етнозвукового феномену, властивого певному середовищу, що склався у ньому протягом тривалого відрізку часу й охоплює адекватні
етнографічні сфери свого втілення [8, с.109 ], − у
даному випадку українського звукоідеалу Північної Таврії (Херсонщини).
Так, на Одещині виявлено декілька колективів,
які найбільше наближені до фольклорних. Один з
них, ансамбль української народної музики «Веселка» Центру культури і дозвілля м.Білгород-Дністровська, колектив складається з вокальної та інструментальної груп. Керівник ансамблю М. Покируй. Інструментальна група включає скрипки,
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кобзи, баян, смичковий контрабас, барабан. Ансамбль 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 пісні «Байда» (м.Тернопіль), фестивалі національних
культур «В єдиному колі» (м.Ізмаїл) та численних
обласних фестивалях народної творчості. На Одеському радіо колектив записав передачу «Новорічний дарунок», а на обласному телебаченні – 45-хвилинну програму з фрагментами українських новорічних обрядів. В репертуарі є авторські та народні
пісні. Творчість колективу можна віднести до напрямку «фольклоризм».
Цікавим для дослідників є с. Утконосівка Ізмаїльського р-ну. В одному селі працюють декілька
колективів народної молдавської музики. Це вокально-інструментальний чоловічий ансамбль «Етнос», керівник – М. Чепой. Інструментальна група
складається з баяну, фл[у]еру і великого барабану.
В репертуарі ансамблю здебільшого молдавські народні пісні. Ансамбль «Етнос» є лауреатом обласних фестивалів «Мерцишор», «Бессарабська мілина»; учасником міжнародного фестивалю під патронатом Президента України «В єдиному колі».
Колектив презентує вторинний фольклор.
Особливе місце в творчому житті с. Утконосівка займає Народний оркестр молдавської народної
музики «Дор Бассарабян» («Молоді Бессарабці»),
керівник – Попеску Віорел Семенович. Колектив
зберігає традиції молдавських тарафів (міні-оркестрів) та виконавців, місцевих музикантів-аматорів.
Ці традиції йдуть в глибоку давнину, про це свідчать мелодії, пісні і танці, які залишились від предків і зберегли фольклорні традиції Утконосівки. Серед оркестрових композицій присутні соло на традиційних молдавських інструментах – фл[у]ері, наї,
окарині, тилинці, чимпої, тилві, тара готі, а також
на трубі, акордеоні, саксофоні, гобої, кобзі та цимбалах. Має значення з якого матеріалу виготовляються інструменти: флуер зазвичай роблять з очерету, у побуті грають без мундштука. Якщо є матеріал, то мундштук роблять з черешні. Також з цієї
деревини виробляють тилинку, джемінь, хоча матеріалом, на думку керівника має бути горіх. Тобто
прослідковується певна проблема із інструментарієм, 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 музичні 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
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прощання нареченої) та, один раз на місяць, хороводи на святі «Пехливанул» (другий день після
Трійці – свято, де змагаються найсильніші чоловіки
під спеціальну музику «Дентрінте»). Репертуар ансамблю віддзеркалює взаємопроникнення інтонацій 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, кавалом, окариною). Дорослі музиканти грають на інструменті тара гот (подібний до кларнета, зроблений повністю з дерева, стрій Es). В оркестрі є підготовча 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 виготовляє Петро Попов – майстер та виконавець. Унікальним 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 взаємодії традицій в одному селі, за словами В.Попеску
румунських, болгарських, молдавських. На основі
зібраних фольклорних зразків керівник складає репертуар ансамблю, що є певним рівнем взаємодії
інструментальних традицій.
На Миколаївщині прикладом колективу, чию
творчість можна охарактеризувати, як фольклоризм, це народний ансамбль «Троїсті музики» створений у 1992 році на базі Тридубівського сільського
Будинку культури Кривоозерського району. Очолює колектив його засновник – Заслужений працівник культури України Міняйлик Іван Васильович.
Ансамбль надзвичайно колоритний і при правильній організації роботи міг би стати гуртом вторинного фольклору, що представляє певну цінність,
але використання як фольклорного так і нефольклорного матеріалу віднімає риси самобутності у даного колективу та ставить під сумнів його автентичність. Звання «народний» ансамбль «Троїсті музики» 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 народних побутових інструментах, які доповнюють основний склад колективу. Виконавці добре володіють
особливостями вокально – інструментального мистецтва, сценічною культурою, відтворюють характер та сценічні образи української пісенної творчості. Серцевину репертуару складає народна пісня, у
репертуарі українські народні пісні, сучасні авторські твори відомих композиторів України, а також
авторські твори Анатолія Гоцюка - учасника ансамблю.
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 музики» (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) ансамбль удостоєний третього місця. У 2015 на обласному святі інструментальної музики «Оркестри
звуки чарівні» до 70-річчя Перемоги (м. Миколаїв)
посів звання лауреата. На Обласному конкурсі ансамблів народних інструментів «ансамблів народних інструментів «VOLTA» (м. Миколаїв), у 2018,
− посів друге місце, а у 2019 на обласному святіконкурсі «На Покрова» (м. Миколаїв) отримав
звання Лауреата.
Цікавий самобутній колектив − інструментальне тріо з Первомайська Миколаївської області,
цей колектив міг би бути гуртом вторинного фольклору, при переорієнтуванні його роботи із різноманітного репертуару на фольклор. Колектив відрізняється високою виконавською майстерністю, всі
учасники мають музичну освіту, володіють такими
інструментами, як акордеон, домровий бас, сопілка,
кларнет, а також вірменський дудук, цей інструмент надає звучанню ансамблю, незвичного особливо ліричного колориту.
На період 2020 року в Миколаївській області
нараховується більше 80 самодіяльних інструментальних колективів, серед яких духові оркестри, оркестри народних інструментів, ансамблі «Троїсті
музики» та вокально – інструментальні ансамблі.
Миколаївським обласним центром народної творчості випущено спеціальний каталог «Інструментальні колективи Миколаївщини». До видання надійшли дані про 17 оркестрів та ансамблів, що мають
почесне звання «зразковий» та «народний». Обласний центр народної творчості та культурно – освітньої роботи приділяє велику увагу розвитку інструментальних колективів, що дарують прекрасне і неповторне народне мистецтво.
Завдяки сучасним аматорам, ентузіастам та
прихильникам інструментальної музики, цей вид
музичного жанру продовжує існувати та розвиватись у всіх його різноманітних формах виконання:
сольній, ансамблевій, оркестровій.
Так, на Миколаївщині, інструментальні колективи є активними учасниками різноманітних культурно – мистецьких заходів, що проводить МОЦНТ
(Миколаївський обласний центр народної творчості). Це: обласний конкурс вокально – інструментальних колективів «СORDA», обласний огляд колективів народних інструментів (малі форми виконання) «Грайте, струни душі», обласний огляд
ансамблів народних інструментів «VOLTA», обласний огляд фольклорних колективів та ансамблів
«Троїсті музики», всеукраїнський фестиваль пісенної творчості «Пісенний драйв» - номінація «Вокально – інструментальні ансамблі та естрадні гурти».
Керівникам колективів інструментального жанру
постійно надається методична та практична допомога у підготовці та участі у конкурсах, фестивалях
та оглядах, проводяться семінари та майстер –
класи, видаються нотні збірники та методичні поради, організовуються заходи по збереженню та ро-
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звитку національних музичних традицій. Мета випуску каталогу «Інструментальні колективи Миколаївщини» − висвітлення та узагальнення роботи
кращих інструментальних колективів, популяризація досвіду роботи та подальший розвиток музичного жанру. Проте недостатньою є робота з роз’яснення форм втілення фольклору, тому існує певна
проблема змішування фольклорних та нефольклорних жанрів, що робить часто колективи із самобутніми рисами, − однотиповими, схожими в силу недиференційованого 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 «Вечірній 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. Миколаївський колектив брав участь у цьому фестивалі вже
тричі. Колектив відповідально підійшов до підготовки програми: невелика, але яскрава концертна
програма миколаївських циган припала до душі харківським глядачам. Колективом керує Володимир
Юрковський. Блискучий виступ миколаївського
циганського ансамблю відзначили представники
міністерства культури та туризму харківської міської та обласної адміністрацій, обласного центру
ромської культури. Висока оцінка миколаївського
колективу засвідчує достойний рівень презентації
підготовленої програми. Під час закриття V Міжнародного ромського фестивалю ансамбль «Бахтале»
під керівництвом В. Юрковського був нагороджений почесною грамотою «За високий вклад в
справу популяризації та розвитку циганського мистецтва», а також за збереження національної самосвідомості, вірність традиціям та звичаям свого народу. Уваги заслуговує той факт, що ансамбль «Бахтале» має підготовчу дитячу групу та свій
юнацький ансамбль «Терне рома», в чому вбачається далекоглядність його керівника та передача
традицій музикування.
Слід зазначити, що з кожним роком підвищується майстерність виконавців, збагачується народний інструментарій, зростає розуміння історичних
та духовних підвалин, закладених у фольклорних
традиціях, проте не вистачає дослідницького фольклорного матеріалу, який би склав основу репертуару аматорських колективів.
Висновки та пропозиції. Простежено, що зацікавленість питаннями вивчення традиційних культур, зокрема музичних інструментальних традицій різних етнічних груп Півдня України, віддзеркалилася у експедиційній пошуковій роботі, але
вона нерівномірна та потребує активізації. В процесі вивчення питання, з’ясовано що основну роль
у збереженні та розвитку етнічних інструментальних традицій відіграють обласні центри народної
творчості та національно-культурні товариства,
проте необхідна робота по методичному забезпеченню та роз’ясненню принципів роботи колективам, метою яких є відродження та презентація пев-
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них національних музичних традицій. Досліджуючи інструментальний фольклор в регіоні, виявлено, що він найбільш повно зберігся в місцях компактного поселення етносів, де існують традиції
музикування на громадському рівні у поселеннях
болгар та молдован на теренах Одещини, Миколаївщині, але потрібна також увага з боку Центрів народної творчості до традицій малочисельних етнічних груп, з метою збереження їх музичного фольклору. Українські та іноетнічні традиції, на теренах
регіону, відтворюються окремими аматорськими
колективами Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, але такі колективи здебільшого невірно організовують свою діяльність, переробляють різний
інструментальний матеріал та стають полістилістичними, втрачаючи свою самобутність, а в кращому
випадку презентують фольклоризм. Виявлено, що
організація фестивалів та конкурсів аматорського
мистецтва спонукає до творчості представників різних етносів, але без правильної роз’яснювальної
роботи та через засилля конкурсів, творчі колективи спрямовують увагу на скоріше оновлення програм не задаючись питанням їх значимості, фольклорності. Колективи стають схожими один на інший, що є негативною тенденцією в розвитку
поліетнічних інструментальних традицій, тому слід
звертати увагу керівникам творчих колективів на
чіткий вибір вектору творчості: фольклор, вторинний 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 revealed 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 practice. According to modern studies, depressive disorders
are associated with suicidal behavior, comorbid pathological, reduced of quality of life in patients with depressions [1, p. 655; 2, p. 333; 3, p. k5354]. Depressive
disorders are characterized by polymorphism of symptoms, difficulty of diagnosis and resistance to therapy
[5, e673–e681; 6, 11-15].
Depression is a disease that is accompanied by severe socio-psychological maladaptation, significant deterioration of psychosocial functioning and reduced
quality of life of patients [7, p. 239–249; 8, 1339–
1350]. Significant manifestations of psychosocial maladaptation in the macrosocial, mesosocial and microsocial spheres have been reported in patients with depressive disorders [9, p. 82-92]. The most common manifestations 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 functioning not only of patients themselves, but also their immediate environment, in particular, the deformation of
homeostasis of the family system [11, p. 980-985]. Depressive disorders are also accompanied by a significant 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 functioning 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 patients, which affects the quality and duration of remission [13, p. 127]. Psychosocial rehabilitation and readaptation and restoration of full psychosocial functioning 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 disorders 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 depression and the improvement of measures for the diagnosis, treatment, rehabilitation and prevention of depressive 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 biomedical 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 Rtest.
Results. In general, patients with depression are
characterized by a low level of social support in all areas (table 1). This can be associated both with manifestations of depression that impede the patient's social
functioning (decreased activity, lethargy, psychological
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isolation, passivity, pessimism, etc.), and with objective difficulties experienced by the patient's microsocial

environment (the need for constant monitoring, treatment 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
Indicators level, M±m/Me (Q25-Q75) (points)
Subscale
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 aspects 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 associated 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 fatigue, 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 positive 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 attitude towards the patient, but cannot leave him because

of social obligations and traditions. Therefore, in general, 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 differ significantly. In the older age group, women had a
significantly higher overall indicator of support, and its
components (support from family, friends, and significant 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 differences 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 adaptation 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 relationship between social support and the severity of psychopathological (primarily depressive and anxious), we
used correlation analysis (Spearman's nonparametric
method of rank correlations). The results of the correlation analysis are shown in Table 2.
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Table 2

Correlations between psychopathological symptoms and social support
Subcales
Significant
Indicators
Family
Friends
Others
rS
p
rS
p
rS
p
А. Beck Depression Inventory
Total score
-0,281 0,000 -0,452 0,000 -0,379 0,000
C. Spilberger Reactive and Personal Anxiety Scales
Reactive Anxiety
-0,276 0,000 -0,405 0,000 -0,355 0,000
Personal Anxiety
-0,101 0,116 -0,182 0,004 -0,153 0,017
Symptom Check List-90-Revised
Somatization
-0,124 0,052 -0,200 0,002 -0,230 0,000
Obsessive and compulsive symp-0,121 0,059 -0,151 0,018 -0,208 0,001
toms
Interpersonal sensitivity
-0,129 0,043 -0,187 0,003 -0,217 0,001
Depression
-0,315 0,000 -0,470 0,000 -0,377 0,000
Anxiety
-0,127 0,048 -0,198 0,002 -0,226 0,000
Hostility
-0,351 0,000 -0,468 0,000 -0,378 0,000
Phobic anxiety
-0,105 0,101 -0,173 0,007 -0,214 0,001
Paranoid symptoms
-0,192 0,003 -0,252 0,000 -0,312 0,000
Psychoticism
-0,026 0,685 -0,091 0,154 -0,164 0,010
In general, social support showed inverse correlations 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 (r S=-0.452), the
least close – with the support of the family (rS=-0.281),
which confirms our assumption that the family continues to support the patient regardless of the level of depression.
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 anxiety (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 different, 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 somatization, obsessive and compulsive symptoms, and phobic
anxiety were significantly correlated with social support for friends (rS=-0.200, rS=-0.151 and rS=-0.173, respectively) and significant others (rS=-0.230, rS=-0.208
and rS=-0.214 respectively). Interpersonal sensitivity,
depression, anxiety, hostility, and paranoid symptomatology were significantly correlated with social support in all areas. At the same time, the strongest correlations were characteristic of hostility (correlation coefficient from -0.351 to -0.468), and the weakest ones
– for interpersonal sensitivity (correlation coefficient
from -0.129 to -0.217) and anxiety (correlation coefficient from -0.127 to -0.226).

Total
rS

p

-0,520

0,000

-0,478
-0,193

0,000
0,002

-0,269

0,000

-0,232

0,000

-0,260
-0,541
-0,267
-0,551
-0,241
-0,353
-0,132

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,039

Conclusions and proposals. Thus, depressive
disorders are associated with a low level of social support 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 family, 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 significant 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 depressive disorders.
It is necessary to develop research on social adaptation and social support of patients with depressive
disorders in order to develop new methods for predicting 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 хирургического лечения данной патологии с применением современных высокоэнергетических устройств, одним из
которых является ультразвуковой скальпель.
Целью исследования было оценить непосредственные результаты применения оригинальной методики 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 патоморфологических 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. Статистически достоверной разницы между указанными группами по возрастной, гендерной структуре больных, также как и по основным клиническим характеристикам заболевания выявлено не было.
Сравнительный анализ непосредственных результатов лечения продемонстрировал, что интенсивность болевого синдрома и частота развития послеоперационных осложнений в основной группе больных
были ниже, чем в контрольной. При оценке патоморфологических изменений было установлено, что глубина 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. Таким образом, применение оригинальной методики латеральной ультразвуковой диссекции обеспечивает
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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 pathology 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 removed 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 complications, 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 волокон, характеризующие современный образ жизни
общества, создают предпосылки для моторно-эвакуаторной дисфункции прямой кишки и нарушения
кровообращения в ее кавернозной ткани. Как следствие, симптомы геморроя выявляются у 25% населения экономически развитых стран, что не позволяет усомниться в актуальности профилактики и
поиска новых методов лечения данного заболевания [1, 2].
В последнее время в клиническую практику
был внедрен широкий спектр оперативных вмешательств, направленных на улучшение непосредственных результатов лечения больных геморроем
за счет применения современной аппаратуры, обеспечивающей 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 серьезные риски, создавая иллюзию новых легких путей в решении старой проблемы. Вместе с тем, необоснованный выбор метода лечения и нарушение
техники его применения служат основными причинами послеоперационных осложнений у больных
геморроем, частота развития которых до сих пор
остается весьма высокой и в некоторых стационарах достигает 30% [3, 4, 5].
Таким образом, залогом успешного применения современных энергетических установок в хирургическом лечении больных геморроем является
четкое представление о механизме и особенностях
их воздействия на ткани, что позволяет не только
осуществить обоснованный выбор той или иной методики, но и реализовать ее положительный потенциал.
Цель. Оценить непосредственные результаты
применения оригинальной методики геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой диссекцией в

режиме «резания» и изучить характер патоморфологических изменений в тканях при её использовании.
Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ непосредственных результатов хирургического лечения, а также оценка патоморфологических изменений в удаленных геморроидальных
узлах у двух групп пациентов. В основную были
включены 20 больных, которым в качестве оперативного пособия выполнялась геморроидэктомия с
применением оригинальной методики латеральной
ультразвуковой диссекции в режиме «резания» (патент на изобретение №2722997) [6]. Основная суть
данного метода заключается в том, что на первом
этапе с помощью гармонического скальпеля производится 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. Принципиально важным моментом является то, что обработка сосудистой ножки производится по классической методике. Это обеспечивает надежность данного этапа и позволяет воздержаться от
применения ультразвуковой диссекции в режиме
коагуляции, что способствует редукции термического воздействия на ткани [7]. Контрольную
группу составили 20 больных, которым была выполнена геморроидэктомия по Миллигану-Моргану с использованием монополярной электрокоагуляции.
Статистически достоверной разницы между
указанными группами по гендерно-возрастной
структуре больных, также как и по основным характеристикам заболевания выявлено не было. В
обеих группах преобладали пациенты среднего возраста с 4 стадией геморроя (табл. 1).
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Критерии
Мужчины/Женщины
Средний возраст
Стадия геморроя, (%)

Таблица 1.
Клиническая характеристика пациентов (р>0,05)
Основная группа (n=20)
Контрольная группа (n=20)
12/8
9/11
45,6±3,5
47,4±4,5
-3
-4

4 (20)
16 (80)

Для изучения характера патоморфологических
изменений осуществлялось гистологическое исследование удаленных геморроидальных узлов с помощью световой микроскопии с окраской препаратов
гематоксилином и эозином.
В рамках статистического анализа материала
для сравнения параметров между группами использовали: для категориальных значений – точный тест
Фишера, для количественных показателей «t-тест»
Стьюдента. Достоверность различий переменных в
выборках с нормальным распределением оценивали 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).

6 (30)
14 (70)
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 мочеиспускания (один случай в основной группе и 3 - в контрольной). Кроме того, у одного из больных контрольной группы произошло формирование стриктуры анального канала, которая была устранена
путем бужирования. Средняя интенсивность болевого синдрома у представителей основной группы
оказалась меньше, чем в контрольной, при этом
различия достигли статистически достоверной разницы (рис.1). Следует отметить, что для купирования болевого синдрома у всех пациентов основной
группы было достаточно нестероидных противовоспалительных препаратов, в то время как у 3
больных контрольной группы была отмечена потребность в назначении наркотических средств.

8
7

БАЛЛЫ

6
5
4
3
2
1
0
2-е сутки
Основная группа

4-е сутки

6-е сутки

Контрольная группа

Рис. 1. Сравнительная оценка болевого синдрома после операции.
При гистологическом исследовании геморроидальных узлов, удаленных по методике МиллиганаМоргана с использованием монополярной электрокоагуляции определялась протяженная зона коагуляционного некроза ткани с явлениями карбонизации, глубина которой достигала 2 мм. Кроме того,
были выявлены выраженные некробиотические изменения прилежащего к данному очагу слоя с необратимыми изменениями клеточных структур, в том
числе кариопикнозом фибробластов, а также патологической сосудистой реакцией в виде спазма
мелких артерий. При изучении геморроидальных
узлов, удаленных с помощью оригинальной мето-

дики латеральной ультразвуковой диссекции в режиме «резания» зона коагуляционного некроза
была значительно меньше и в среднем составляла
145 мкм (0,145 мм). Патоморфологические изменения в прилежащем слое были значительно менее
выражены, носили обратимый характер и проявлялись умеренной вазоконстрикцией (рис. 2).
Сравнительный анализ глубины коагуляционного некроза тканей продемонстрировал статистически достоверные различия по данному критерию,
указывающие на значительно более обширное термическое воздействие при выполнении вмешательства 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 приведенных выше структурных изменений коррелировал и
с макроскопической картиной. Так, раневая поверхность у пациентов, перенесших операцию Миллигана-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 оригинальной методике с применением ультразвуковой
энергии, образования струпа и отека тканей в области вмешательства не было отмечено ни в одном
случае.
Принципиально важным аспектом является и
существенная разница в сроках регенерации тканей. Формирование активных грануляций в области
послеоперационных ран у пациентов основной
группы было отмечено на 14-16 сутки послеоперационного периода, в то время как у представителей

контрольной данный процесс развивался не ранее
20 суток. Как следствие, полная эпителизация послеоперационных ран после выполнения геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме «резания» наступала значительно
раньше: на 26-30 сутки после вмешательства. Аналогичный процесс после операции МиллиганаМоргана с использованием монополярной коагуляции завершался только к 36-38 суткам.
Полученные результаты сравнительного морфологического исследования свидетельствуют о
том, что выполнение геморроидэктомии ультразвуковым скальпелем позволяет существенно редуцировать травматическое воздействие на ткани. Так,
глубина зоны коагуляционного некроза после латеральной ультразвуковой диссекции геморроидальных узлов в режиме «резания» оказалась на порядок меньше по сравнению с аналогичным показателем
после
использования
монополярной

20
электрокоагуляции. Кроме того, необходимо отметить, что благодаря одной из отличительных особенностей представленной оригинальной методики: выполнению ультразвуковой диссекции
только в режиме «резания», глубина коагуляционного некроза тканей в среднем составила всего
145±35 мкм. В тоже время по данным авторов, активно применяющих ультразвуковой скальпель для
выполнения геморроидэктомии, но использующих
его в режиме «коагуляции», зона некроза достигает
300 мкм [1, 2, 8].
Таким образом, результаты комплексного анализа особенностей течения послеоперационного
периода, а также характера патоморфологических
изменений подтверждают преимущества оригинальной методики латеральной ультразвуковой
диссекции в режиме «резания» и указывают на целесообразность ее использования в рамках хирургического лечения больных геморроем.
Выводы.
1. Применение оригинальной методики геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой диссекцией в режиме «резания» позволяет минимизировать 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 ультразвуковой диссекции и на порядок меньше по сравнению
с монополярной электрокоагуляцией.
2. Использование оригинальной методики геморроидэктомии с латеральной ультразвуковой
диссекцией в режиме «резания» улучшает непосредственные 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 пациентов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено геодезическое обеспечение при проектировании и возведении насыпных сооружений, обеспечение требуемой геометрической точности при разбивке и возведении.
Геодезические работы при строительстве земляных насыпных сооружений следует выполнять средствами 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 геодезического обоснования использовалась спутниковая система. Определение координат пунктов геодезического съемочного обоснования производится методом статических спутниковых наблюдений. Один
из приемников, называемый базовым, устанавливают на штативе над исходной точкой с известными координатами (пункт государственной геодезической сети, геодезической сети сгущения), а второй, называемый мобильным, — поочередно на
пункты съемочной сети. При измерении в статическом режиме во время работы не требуется производить каких-либо действий. Приемник автоматически 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 включает вычисление длин базовых линий и координат
пунктов обоснования в системе координат WGS-84,
строгое уравнивание сети по методу наименьших
квадратов, трансформирование уравненных координат 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,
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сопровождающие обработку результатов измерений. Необходимо оговорить уровень точности, к
которому необходимо стремиться при разработке
методов измерений и методов обработки результатов измерений. Разумным критерием точности может служить средняя квадратическая ошибка центрирования 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 дополнительных 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 расстояние D1 = Rtg φ, а длина дуги
DC1 = Rφ,
1
следовательно
D
D1  Rtg C1 .
R
2
Полагая, что угол φ величина малая, воспользуемся разложением в степенной ряд, получим:

D1  DC1 

DC13
,
3R 2

3

следовательно, искомая разность δ равна:

D1  DC1  1 

DC13
.
3R 2

4

Если поставить условие, чтобы кривизна
Земли вносила ошибку не более 0,5 мм = 5⋅10−7 км,
максимальное расстояние не должно превышать:

D1  3 363712 *5*107  4 км.
Максимальное на котором кривизна Земли
приведет к ошибке, равной
δ1:

D1  3 3R2 2 ,

5

Это означает, что сохранение высокой точности при обработке результатов измерений при использовании электронных тахеометров при расстояниях между пунктами свыше 4 км необходимо
учитывать кривизну Земли даже в локальных системах координат [3].
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Рисунок 2 – Хорда D2 и дуга DC2 на шаре радиусом
В зависимости от метода измерений и обработки результатов измерений возможно и иное влияние кривизны Земли (рисунок 2). Длина хорды D2
может быть вычислена по результатам спутниковых измерений. Длина дуги DC2 определяется равенством (2), а длина хорды:

D2  2 R sin


2

 2 R sin

DC 2
.
2R

6

При сравнительно небольших расстояниях относительно радиуса Земли равенство (1.6) можно
представить в виде:
3

D2  DC 2   2  

DC
.
24 R 2

7

В таком случае максимальное расстояние, при
котором кривизна Земли не превысит величины δ2
равно:

D2   2 3 3R2 2 ,

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, например, по результатам спутниковых измерений. На
рисунке 3 представлена зависимость δ2 от расстояния [2, 3].
Как видно из приведенного анализа и в этом
случае необходимо учитывать кривизну Земли
даже в локальных системах координат при расстояниях свыше 8 км. Считается, что локальные геодезические сети – это плоские сети. Расчеты, выполненные ранее, показали, что при рачительном использовании 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 избежать необоснованной потери точности. Как будет
показано далее, влияние кривизны Земли существенно 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 привычные в геодезии расчетные формулы, можно говорить лишь в пределах одной стоянки инструмента.
При смене точки стояния инструмента организуется 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 учитывается методическими приемами при установке
инструмента по отвесной линии с помощью уровня.
На рисунке 4 демонстрируется методика учета кривизны 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 підготовки 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 ІТпідрозділів 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.
Ключові слова: ІТ-підрозділи, інформаційні технології, підготовка фахівців, підвищення
кваліфікації, Європейський Союз, кібербезпека, нормативно-правове забезпечення.
Keywords: IT departments, information technology, training of specialists, advanced training, European Union, cyber security, legal and regulatory support.
Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Швидкий перебіг сучасних
управлінських і політичних процесів, прийняття
Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015
року № 5, що засновує низку вагомих реформ в Україні, утвердили нові для держави управлінські реалії. На теперішній час українська й міжнародна
спільнота, насамперед країни ЄС, очікують започаткування першочергових системних реформ у всіх
сферах публічного та суспільного розвитку України.
На сьогодні сфері освіти в Україні приділяється усе більше уваги. Вагомим чинником подальшої розбудови цієї сфери є врахування досвіду
країн-членів Європейського Союзу щодо подальшого застосування інформаційних технологій у системі підготовки фахівців ІТ-підрозділів органів
публічної влади. Для забезпечення ефективного їх
запровадження та подальшого функціонування в
Україні необхідно створити належне нормативноправове підґрунтя.
Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин

загальної проблеми. ІТ-підрозділи за кордоном відіграють вагому роль у захисті національної безпеки і оборони своїх країн. Для їх належного функціонування країнами Європейського Союзу впроваджуються сучасні інформаційні технології,
здійснюється сприяння інноваційним процесам у
систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, вдосконалюється відповідна нормативна
база.
Тому вважаємо актуальним дослідження щодо
зарубіжного досвіду, зокрема країн ЄС, стосовно
вивчення питання нормативно-правового забезпечення підготовки фахівців ІТ-підрозділів та можливості його впровадження в Україні.
Окремим аспектам вивчення зарубіжного досвіду щодо підготовки фахівців ІТ-підрозділів, їхнім
проблемам, впровадження освітніх інновацій у вищих навчальних закладах країн світу, підготовки
майбутніх фахівців з інформаційних технологій
присвячені праці І. Артьомова, М. Бендаса, О. Бондаренка, К. Глущенко, О. Карпенка, В. Маркова,
О. Маркової, Н. Павлика та інших.
Незважаючи на значний науковий інтерес
щодо підготовки та підвищення кваліфікації фахівців ІТ-підрозділів, розвитку інформаційної складової державного управління, його цифровізації, досі
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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 необхідність аналізу досвіду країн-членів Європейського
Союзу щодо нормативно-правового забезпечення
підготовки фахівців ІТ-підрозділів, вивчення кращих практик інститутів зв’язку та цифровізації для
вироблення стратегічно важливих напрямів для
адаптації та можливості імплементації окремих положень міжнародного законодавства у національне.
Також автором пропонується органам державної влади взяти до уваги досвід інститутів зв’язку
та цифровізації країн-членів Європейського Союзу
та сформульовані напрями удосконалення відповідної нормативно-правової бази стосовно підготовки фахівців ІТ-підрозділів, які можуть бути використані зазначеними органами державної влади як
рекомендації для розвитку власної системи підготовки фахівців ІТ-підрозділів.
Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Підписання Угоди України з ЄС про асоціацію, визнання європейської інтеграції стратегічним зовнішньополітичним пріоритетом України,
прийняття нового Закону України “Про вищу
освіту” висувають нові завдання на шляху до європейського і світового освітнього простору для забезпечення високотехнологічного та інноваційного
розвитку держави, потреб суспільства і ринку праці
у кваліфікованих фахівцях.
На сьогодні одним із проблемних питань в Україні є підготовка фахівців нової якості, здатних
творчо мислити, швидко орієнтуватися в сучасних
інформаційних технологіях, приймати нестандартні 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 європейський освітній та науковий простори.
При підготовці кваліфікованих фахівців галузі
інформаційних технологій для потреб державних
органів, безперечно, буде у нагоді досвід країн-членів Європейського Союзу щодо нормативно-правового забезпечення підготовки фахівців ІТпідрозділів та зазначеної галузі в цілому.
Питання розвитку інформаційних технологій
на європейському просторі активно впроваджуються Європейським Союзом. Так, тільки протягом
2016 року Європейською комісією та Радою Європейського Союзу прийнято Європейську стратегію
співпраці інтелектуальних транспортних систем на
шляху до спільної, мережевої і автоматизованої мобільності, План дій ЄС “електронний уряд” на період 2016 – 2020 років: прискорення цифрового перетворення державного управління, та Європейський кодекс електронних комунікацій.
Зазначені документи створені для прискорення
модернізації державного управління в Європейському Союзі, сприяння координації та співпраці між
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державами-членами та Європейською Комісією, у
тому числі щодо підготовки та підвищення кваліфікації фахівців ІТ-підрозділів. Проведений Європейською Комісією аналіз виконання таких планів вказує на позитивний вплив щодо розвитку електронного уряду на європейському та національному
рівнях, згуртування національних стратегій в області 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 сприяння 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 створення та розвитку інформаційних технологій протягом останніх років. Так, на сьогодні основну законодавчу базу у цій сфері складають Закони про
захисну безпеку, про архіви, про персональні дані,
про радіозв’язок та постанова Уряду з інформаційної безпеки. А 17 листопада 2017 року Міністерством юстиції у мережі Інтернет опубліковано Стратегію кібербезпеки Швеції, яка є виразом всеосяжних пріоритетів Уряду і покликана представляти
собою платформу для продовження роботи в області захисту інформаційних технологій. Основними
пріоритетами Стратегії визначено:
- забезпечення системного і комплексного підходу у забезпеченні безпеки;
- розширення можливостей для запобігання,
виявлення і управління кібератаками та іншими ІТінцидентами;
- 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, муніципалітети та окружні ради, компанії, організації та приватні 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 фахівців ІТ-підрозділів. Так, Міністерством інформаційного суспільства Румунії у січні 2016 року опубліковано Національну стратегію: Цифровий порядок денний для Румунії до 2020 року, яку було
розроблено відповідно до пріоритетів уряду Румунії.
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На основі пріоритетів, встановлених Європейською комісією і затверджених Національною стратегією, заходи, які до 2020 року будуть реалізовані
в галузі освіти за допомогою інформаційних технологій, розділені на три категорії, а саме:
- освіта через інформаційні технології на основі навчальної діяльності;
- освіта через інформаційні технології на основі позаурочної діяльності;
- неперервна професійна освіта – навчання
протягом усього життя (Life-Long-Learning) з використанням інформаційних технологій.
Не оминув своєю увагою уряд Румунії і такий
напрям як кібербезпека. Відповідно до положень
Національної стратегії кібербезпеки, навчання в області боротьби з кіберзлочинністю та навчання для
людей, які працюють в області кібербезпеки, є національним пріоритетом для держави і є основною
вимогою для електронної інфраструктури мереж
передачі даних та послуги електронних комунікацій [6].
Одним із обов’язків державного органу будьякої країни є забезпечення можливості проходження навчання, необхідного державному службовцю для виконання своїх посадових обов’язків.
При цьому державним службовцям створюються
необхідні умови для підвищення рівня своєї професійної компетентності. Саме з такою метою, розпорядженням Голови Ради Міністрів Польщі від 6 жовтня 2010 року, затверджені докладні умови організації і проведення навчання на державній службі
[7].
Крім вивчення положень адміністративного
права, питань фінансів і аудиту, державних закупівель та доступу до публічної інформації, підготовка
державних службовців Польщі у тому числі включає в себе підвищення рівня знань з інформаційних
технологій. Таке навчання вдосконалює сучасні навички та компетентності, формує необхідні знання,
забезпечує і підвищує рівень професійної компетентності державних службовців та реалізації цілеспрямованого процесу їх особистісного та професійного зростання.
За останні роки Польща демонструє послідовну 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 серпня 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
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впровадження національного навчання в сфері кібербезпеки, наукових досліджень і розробок в сфері
інформаційних технологій, підвищення рівня обізнаності, а також участь польських збройних сил та
фахівців ІТ-підрозділів у спільних навчаннях в області кібербезпеки.
Участь у заходах щодо зміцнення міжнародного співробітництва шляхом утворення спільних
груп, проведення спільних операцій, обміну інформацією та досвідом, у тому числі навчання фахівців
ІТ-підрозділів є одними з пріоритетних завдань всіх
країн Європейського Союзу.
Як приклад, варто навести досвід Італії. Законодавство країни щодо підготовки фахівців ІТпідрозділів ґрунтується на Національному плані із
захисту кіберпростору та безпеки інформаційно-комунікаційних технологій 2013 року [9] та на Основах національної стратегії щодо безпеки кіберпростору 2013 року [10]. Крім міжвідомчих навчань з інформаційних
технологій,
велика
увага
приділяється міжнародним навчанням із залученням фахівців ІТ-підрозділів країн-членів Європейського Союзу та інших держав. Так, за підтримки
Уряду, збірна Італії щороку приймає участь у чемпіонаті Європи з комп’ютерної безпеки, представниками якої є самі талановиті хакери Італії. Змагання полягають у захисті сайтів і створенні вірусів,
здатних “поставити” комп’ютер і смартфон. “Рівень компетентності хлопців виріс”, – пояснює тренер 33–річний Марко Скварчіна, дослідник в області інформаційної безпеки. “Бачачи їх поліпшення
під час нашої міжнародної конкуренції, ми отримуємо більше задоволення. У минулому році нам вдалося 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 важливих інфраструктур, мереж і комп’ютерних систем Уряд Італії бере активну участь в Міжнародному телекомунікаційному союзі “Міжнародне багатостороннє партнерство проти кіберзагроз” (ITUIMPACT) та у Європейській платформі мережевої
та інформаційної безпеки (NIS). Таке навчання, безперечно, дозволяє отримувати повну підтримку
міжнародної спільноти в галузі інформаційних технологій, та надає захист національній інтелектуальній власності і технологічним інноваціям.
Результати дослідження зарубіжного досвіду
інших країн ЄС, щодо нормативно-правового забезпечення підготовки фахівців ІТ-підрозділів, наведено в наступній таблиці.

28

Sciences of Europe # 66, (2021)

Німеччина

Іспанія

Франція

Естонія

Великобританія

Австрія

Країна
ЄС

Таблиця
Нормативно-правове забезпечення підготовки фахівців ІТ-підрозділів країн ЄС
Документи, що реОсновні положення документа (в частині
гулюють питання
Відповідальні орпідготовки фахівців
підготовки фахівців
гани
ІТ-підрозділів)
ІТ-підрозділів
Національна стратегія безпеки інформаОрганізація підготовки та підвищення кваліфіКерівна група з кіційно-комунікаційкації фахівців у сфері інформаційно-комунікабербезпеки
них технологій (2012
ційних технологій.
р.) [12]
Проведення навчань та проектів транснаціонального співробітництва.
Щорічна Урядова ініціатива щодо інформуЕкспертний центр з
Стратегія кібербезвання, навчання, наукових досліджень і розропитань кіберзлочинпеки (2013 рік) [13]
бок.
ності
Забезпечення повноцінного і достатнього рівня кваліфікації в галузі інформаційних технологій.
Центр захисту національної інфрастру- Проведення навчань з метою забезпечення
Національна стратектури
підготовки до кіберінцидентів.
гія кібербезпеки
Управління кіберСпівпраця з Міжнародним союзом елект(2011 рік) [14]
безпеки та інформа- розв’язку (МСЕ) для підтримки навчання за
ційного забезпетехнічними стандартами.
чення
Навчання фахівців ІТ-підрозділів, дошкільниУправління інфор- ків, а також старших дітей, із залученням батьмаційних систем
ків і вчителів, на базі Інформаційно-технологіСтратегія кібербезДепартамент захичного фонду освіти з кібербезпеки.
пеки (2014 рік) [15]
сту важливих
Підготовка фахівців на базі Талліннського теоб’єктів інфрастру- хнологічного університету та Тартуського уніктури
верситету з кібербезпеки та в галузі цифрових
технологій.
Підвищення
інформованості
молодих
Стратегія безпеки та
Національна служба суб’єктів, навчання в області цифрових технооборони інформаційбезпеки інформалогій та кібербезпеки. Вивчення коротко-, сених систем (2011
ційних технологій
редньо- і довгострокових потреб у підготовці
рік) [19]
фахівців.
Підтримання належного рівня навчання з кібеНаціональний центр
рбезпеки для підвищення іспанської промискриптології
Національна стрателовості. Розробка навчальних модулів для сеНаціональний центр
гія кібербезпеки
нсибілізації в кібербезпеці. Забезпечення корозвідки
(2013 рік) [16]
ординованих дій державних установ та
Національна служба
приватного сектора в міжнародних навчаннях
безпеки
та моделюванні.
Забезпечення доступності, цілісності та навчання в галузі використання інформаційних
технологій. Сприяння Федерального уряду
Національний план
стосовно розвитку надійних німецьких ІТіз захисту інформапродуктів і послуг, а також навчання у сфері
ційної інфраструкінформаційних технологій. Підтримка наукотури (2005 рік) [17]
Федеральне управвих досліджень, залучення німецьких підприління інформаційної
ємств в міжнародних науково-дослідних і техбезпеки
нологічних програмах.
Захист доступності інформації і комунікаційних технологій, достовірності та конфіденційСтратегія кібербезності даних в кіберпросторі. Навчання новим
пеки (2011 рік) [18]
технологіям, розробка інноваційних планів,
національні і міжнародні заходи.
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведений аналіз досвіду країн-членів Європейського 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 інформаційних технологій у світі, велика увага посадовцями усіх рівнів країн ЄС приділяється:
– впровадженню кібербезпеки в усі сфери суспільного життя, і перш за все – у навчання фахівців
ІТ-підрозділів;
– належній фінансовій підтримці сфери інформаційних технологій;
розвиток інформаційних технологій, насамперед кібербезпеки, у країнах Європейського Союзу
із стабільною економікою, у порівнянні з країнами,
які на сьогодні переживають трансформаційні економічні процеси, перебуває у найбільш розвиненому стані;
у більшості країн ЄС до вивчення питань інформаційних технологій, крім фахівців ІТ-підрозділів,
активно залучається молодь, у тому числі й на міжнародному рівні;
підготовка фахівців ІТ-підрозділів у країнах
Європейського Союзу здійснюється як шляхом навчання у вищих навчальних закладах так і шляхом
підвищення кваліфікації (участь у тренінгах, семінарах тощо).
Вивчення нормативно-правового забезпечення
підготовки фахівців ІТ-підрозділів країн-членів Європейського Союзу дає змогу виокремити стратегічно важливі напрями, які можуть бути використані
органами державної влади для подальшої адаптації
та можливої імплементації окремих закордонних
положень у національне законодавство, які пропонується реалізовувати шляхом:
розробки та затвердження Національної програми навчання загальним і професійним цифровим
компетенція, ІТ-технологіям та знанням;
розробки та затвердження єдиного нормативно-правового акта, який би унормовував питання
підготовки, атестації, переатестації та підвищення
кваліфікації фахівців у сфері кіберзахисту для потреб державних органів, військових формувань і
правоохоронних органів;
організації та проведення конференцій, семінарів, форумів, засідань, круглих столів, тренінгів, навчань з галузі інформаційних технологій для фахівців ІТ-підрозділів на базі Центрів підвищення кваліфікації з інформаційних технологій, роботу яких
організувати за територіальним принципом.
Література
1. Повідомлення Європейської комісії та Ради
Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
https://www.consilium.europa.eu/register/cs/content/o
ut/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-152032016-INIT

29
2. Повідомлення Європейської комісії та Ради
Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
https://www.consilium.europa.eu/register/cs/content/o
ut/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-80972016-INIT
3. Повідомлення Європейської комісії та Ради
Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
https://www.consilium.europa.eu/register/cs/content/o
ut/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-122522016-INIT
4. Повідомлення Європейської комісії та Ради
Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
https://www.consilium.europa.eu/register/cs/content/o
ut/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-122112017-INIT
5. Офіційний веб-сайт Державних установ
Швеції [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.government.se/legaldocuments/2017/11/skr.-201617213/
6. Офіційний веб-сайт Міністерства інформаційного суспільства Румунії [Електронний ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.comunicatii.gov.ro/legislatie/
7. Урядовий центр законодавства Польщі
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/190/1274/1
8. Урядовий центр законодавства Польщі
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1560/1
9. Законодавство Італії [Електронний ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wpcontent/uploads/2014/02/italian-national-cybersecurity-plan.pdf
10. Законодавство Італії [Електронний ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cybersecurity-strategies/ncss-map/IT_NCSS.pdf
11. Газета “La Repubblica” [Електронний ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2018/1
0/04/news/giovani_e_breakdancer_ecco_la_nazionale
_italiana_di_hacker_che_ci_difendera_nella_guerra_i
nformatica-208172051/?ref=search
12. Сайт
Федерального
міністерства
внутрішніх справ Австрії [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
https://www.bmi.gv.at/501/files/Sicherheitsdokrin_des
_BMI_fuer_Oesterreich_2017_2020.pdf
13. Сайт
Федерального
міністерства
внутрішніх справ Австрії [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
https://www.bmi.gv.at/504/files/130415_strategie_cyb
ersicherheit_en_web.pdf
14. Сайт Агентства Європейського Союзу з мережевої і інформаційної безпеки [Електронний ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cybersecurity-strategies/ncss-map/UK_NCSS.pdf

30

Sciences of Europe # 66, (2021)

15. Сайт Агентства Європейського Союзу з мережевої і інформаційної безпеки [Електронний ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cybersecurity-strategies/ncssmap/Estonia_Cyber_security_Strategy.pdf
16. Сайт Агентства Європейського Союзу з мережевої і інформаційної безпеки [Електронний ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cybersecurity-strategies/ncss-map/NCSS_ESen.pdf
17. Сайт Національного центру інформаційної
безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.qcert.org/sites/default/files/public/docume
nts/GER-PL-

National%20Plan%20For%20Information%20Infrastr
ucture%20Protection-Eng-2005.pdf
18. Сайт Агентства Європейського Союзу з мережевої і інформаційної безпеки [Електронний ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cybersecurity-strategies/ncssmap/Germancybersecuritystrategy20111.pdf
19. Сайт Агентства Європейського Союзу з мережевої і інформаційної безпеки [Електронний ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cybersecurity-strategies/ncssmap/France_Cyber_Security_Strategy.pdf

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ВІДПОВІДНО
КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID
Черкашина В.В.
Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”, доцент
Баклицький В.М.
Інженер- проектувальник ТОВ «Схід- Електросервіс»
Україна

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ELECTRICAL
NETWORKS ACCORDING TO THE SMART GRID CONCEPT
Cherkashyna V.,
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, docent
Baklytskiy V.
Design engineer Ltd. «Shid- Eelerctroservis»
Ukraine
DOI: 10.24412/3162-2364-2021-66-1-32-35
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 генерування; вдосконалення системи SCADA, як одного із варіантів методу комунікації на різних рівнях постачальників та споживачів електричної енергії; спільне використання систем WAMS і модернізованої системи SCADA, як вдосконаленого інструменту підтримки прийняття рішень щодо надійності електричної
мережі та максималізації її пропускної здатності; одночасне підвищення інформативності розподілу, передачі та споживання електричної енергії і перегляду концепції формування електричної мережі щодо силового 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, цифровізація.
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 забезпечення співробітництва та інтеграції ринку електричної енергії на європейському та загальнодержавному рівнях. Для досягнення засад, які регламентуються Європейською енергетичною політикою та
викладенні в нинішній нормативній базі, необхідно
покращення інформативності передачі електричної
енергії [2, с.43; 6].
Інформатизація – це шлях до інтелектуальності та взаємозв'язку між різними системами. Дані
від підключених датчиків мережі та з багатьох інших джерел стають основним ресурсом для автоматизованого, успішного та вигідного управління мережею. Покращення інформатизації шляхом застосування цифрових технологій є основною течією,
яка вже порушила медіа-індустрію, роздрібну торгівлю, туристичне розміщення та транспортний сектор. 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 мережевих ресурсів, що дозволить сформувати цифрову
мережу.
Цифрова мережа з інтелектуальними підстанціями та датчиками, розташованими у критичних
точках, яка забезпечує більш ефективне управління
мережею. Це відкриває шлях для прогнозного обслуговування та використання активів для конкретної ситуації, що, зрештою, зміцнить можливості самовідновлення. Розумний дизайн платформ і бізнес-моделей, що базуються на даних, може
дозволити комунальним службам створювати нові
потоки доходу, навіть з активів, якими вони не володіють [1, с.7].
Одними із вирішальних завдань які впливають
на необхідність покращення інформативності електричної мережі являється: необхідність зміни структури генерації, поява розосереджених джерел відносно малої потужності; необхідність моніторинг
попиту споживаної потужності та її пропозиції на
перспективу та близько до реального часу, необхідність управління складом і потужністю підключених електроустановок, спираючись на данні розумних 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 правил доступу до мережі для транскордонного обміну
електричної енергії згідно регламенту ЄС
№714/2009:
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До основних термінів, які трактує Європейська
концепція Smart Grid можна віднести: гнучкість: задоволення вимог споживачів і здатність реагувати
на зміни та проблеми в майбутньому; доступність:
можливість підключення для всіх учасників до мереж. Зокрема, «інтелектуальна» мережа повинна
бути доступною для джерел поновлюваної енергії
та для ефективних і надійних локальних джерел генерації з нульовим або низьким рівнем викидів вуглецю; надійність: мережа повинна бути надійною
і забезпечувати високу якість постачання електроенергії; економічність: оптимальний результат досягається за рахунок інновацій, ефективного регулювання 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 інноваційної модернізації своєї діяльності, компанії-виробники обладнання та технологій – як основу оптимізації бізнесу [1, с.7].
Основними положеннями регламенту вимог
правил доступу до європейської електричної мережі можна вважати те що оператори системи передачі несуть відповідальність за підтримання, збереження і відновлення безпеки взаємопов'язаних система з високим рівнем надійності і якості, що в
даному контексті є суттю в полегшенні транскордонної торгівлі, та те що генеруючи модулі повинні
відповідати технічним можливостям з співставленням до безпеки системи. На основі цього Український оператор системи передачі електричної енергії
повинен пройти сертифікацію щодо відповідностям
вимог та забезпечення відповідного рівня розподілу, передачі та споживання електричної енергії,
який орієнтований на прозорість, енергоефективність та надійність електричних мереж.
Мета статті. Виконати дослідження шляхів
розвитку Українських електричних мереж відповідно концепції Smart Grid для підвищення інформативності розподілу, передачі та споживання електричної енергії.
Матеріали дослідження.
Аналіз та доцільність впровадження в Українські електричні мережі сучасних інформаційних технологій. З нинішніх систем оцінки
стану електричної мережі, які реалізовані на даний
час та потребують вдосконалення відповідно концепції Smart Grid являються системи АСКОЕ та
SCADA
Напрям розвитку системи АСКОЕ орієнтується на керування попитом та технології прогнозування для покращення стимулювання активної участі споживача шляхом тарифоутворень. Це стосується 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 одними з основних способів регулювання стану електричної мережі «активним» споживачем. Для впро-
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вадження такого регулювання необхідно виконувати своєчасне сигналювання споживачів та високий 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 керування навантаженням споживача, акумуляторні батареї. Використання джерел розподіленої генерації
та системи керування навантаженням споживача в
залежності від попиту на електроенергію є основним 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 активними споживачами можуть бути мережі виділені в окремі сегменти, які можуть працювати відокремлено від загальної мережі або разом з нею, поєднуючи в собі різні розподілені засоби генерації,
та оснащені власною системою регулювання та автоматикою (micro Grid) [5, с.17].
В рамках впровадження політики диспетчеризації транскордонних потоків щодо підвищення інтелектуалізації Українських електричних мереж
планується покращення наявної систему збору та
аналізу даних Scada на верхньому та підстанційному рівнях [2, с.45].
До існуючої системи Scada будуть додані системи управління енергоспоживанням, автоматичного регулюванням частоти та потужності, аналізу
надійності роботи енергосистеми, диспетчерського
стимулятора, управління заявками на вивід в ремонт енергетичного обладнання. Окрім цього
SCADA може бути одним із варіантів методу комунікації на різних рівнях постачальників та споживачів електричної енергії.
Адаптивний характер мережі є одною із основних цілей мереж майбутнього задля якого необхідне впровадження новітніх інформативних технологій. В першу чергу механізм адаптації покладений в основу технології гнучких ліній
електропередач та направлений на оцінку споживання реактивної потужності і включення в мережу
компенсаційних пристроїв. Гнучкі системи передавання змінного струму допомагають зменшити
втрати електричної енергії під час її передачі на
значні відстані та дають змогу керувати електричними мережами в режимі близькому до реального
часу, змінюючи перетоки потужності.
На сьогодні Україна вже має досвід у застосуванні керованих мереж на основі системи FACTS в
ряді перетинів системного оператора. Дана система, в першу чергу, базується на принципах повздовжньої та поперечної компенсації реактивної
потужності з тиристорним управлінням, та виконана на базі мікропроцесорних пристроїв що дозволяє оперативно керувати перемиканнями та здійснювати моніторинг в реальному часі. Для масштабного залучення даної системи потребується
побудова динамічної моделі ОЕС України та детальний аналіз впливу компенсаційних пристроїв. В
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розподільчих мережах здебільшого використовуються контакторні конденсаторні установки для регулювання перетоків реактивної потужності до розосереджених споживачів малої потужності [2.,
с.47; 4 с.229].
Серед залучуваних пристроїв аналізу мережі
які виводять інформативність Українських електричних мереж на новий рівень можна вважати систему WAMS, яка проводить виміри фазових векторів мережі
В рамках інформатизації мережі для покращення аналізу перехідних процесів та більш чіткого
представлення щодо стійкості електричної мережі
реєстратори перехідних процесів планується встановити на всіх блоках АЕС, ТЕС, ГАЕС, на всіх існуючих 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 сформувати вдосконалений інструмент підтримки прийняття рішень щодо надійності мережі та максималізації її пропускної здатності за умов зменшення
втрат електричної енергії. Застосування даної системи покращить уявлення про динамічні процеси в
електричній мережі для детального аналізу застосування системи FACTS.
Дослідження концепції формування Українських електричних мереж відповідно концепції Smart Grid щодо силового обладнання. На даний момент Українські електричні мережі знаходиться в деякій мірі в розбалансованому,
перехідному стані. Перехід від енергоємних шляхів
отримання електричної енергії до більш екологічних та відновлюваних джерел, на разі, приводить до
вигідніших умов імпорту електричної енергії з сусідніх енергосистем, а ніж купівля електроенергії
на внутрішньому ринку. Дорожчання електричної
енергії на внутрішньому ринку через зміну вироблюваної потужності в секторі атомної та теплової
енергетики в стані карантинної кризи та на фоні гарантованої закупівлі «зеленої» електричної енергії
створили привабливі умови щодо імпорту електричної енергії. Це не суперечить правилам ринку з однієї сторони, створюючи більше різноманіття щодо
цінової політки, проте суперечить шляху розвитку
наміченого українським керівництвом у сфері енергетики.
Покращення наявного рівня інформатизації та
виведення її на новий рівень повинен проводитися
одночасно з переглядом концепції формування електричної мережі щодо силового обладнання, яке
пов’язане з економічним занепадом більшості виробничих структур. Зменшення потреби в навантаженні серед промислових підприємств та збільшення обсягів споживання електроенергії в суспільному секторі викликали зміну розподілу
завантаженості силових трансформаторів на підстанціях. В зв’язку з недостатністю фінансування, керівництво на рівні обласних електричних мереж задовольняються існуючим парком трансформаторів,
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проводять заміни трансформаторів на окремих підстанціях, спираючись на доцільність застосування
в залежності від рівня втрат короткого замикання та
холостого ходу. Більшість трансформаторів відпрацювали свій ресурс та не відповідають заявленим
характеристикам заводів виробників щодо нормованого рівня втрат. Це говорить про необхідність
перегляду номенклатури потужностей силових трансформаторів, яка буде відповідати Українським
реаліям [7].
В розподільчих мережах необхідно забезпечити необхідний рівень автоматизації, саме повну
автоматизацію підстанцій 110 і 35 кВ та створення
пунктів секціонування з телеуправлінням та телевимірюванням в розподільчих мережах 6, 10 кВ.
Мережі напругою 6, 10 кВ майже повністю керуються ручним способом, який приводить до низької
швидкості здійснення оперативних відключень, що
неприпустимо для мережі в якій зростає значна кількість джерел розподіленої генерації. Виділення
розподільчих мереж 6, 10 кВ в окремий блок диспетчерського керування та збору даних дозволить
майже миттєво реагувати на коливання які виникають в мережі, оцінити загальний стан мережі виконати 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 оперативно - диспетчерського персоналу, скорочення затрат на обладнання, підвищення надійності електропостачання.
З огляду на вищесказане, можна зробити висновок що Українська енергетика зробила перші
кроки в напрямку концепцій Smart Grid на шляху до
створення інтелектуальних мереж запроваджених
іншими країнами, але для подальшого розвитку потребує формування чіткої концепції та стратегії,
яка б якомога більше відповідала Українським реаліям, в тому числі й щодо силового обладнання електричних мереж.
Висновок. Проведені дослідження дозволили
комплексно проаналізувати й визначити основні
шляхи розвитку Українських електричних мереж
відповідно концепції Smart Grid, а саме: розширення функцій системи АСКОЕ в зв’язку зі збільшенням джерел розосередженого генерування; вдосконалення системи SCADA, як одного із варіантів
методу комунікації на різних рівнях постачальників
та споживачів електричної енергії; використання
системи WAMS в комплексі з модернізованою системою SCADA, як вдосконаленого інструменту підтримки прийняття рішень щодо надійності електричної мережі та максималізації її пропускної здатності; підвищення інформативності розподілу,
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передачі та споживання електричної енергії повинно проводитися одночасно з переглядом концепції формування електричної мережі щодо силового обладнання; виділення розподільчих мереж 6,
10 кВ в окремий блок диспетчерського керування
та збору даних дозволить оптимізувати роботу оперативно - диспетчерського персоналу та підвищити
надійності електропостачання.
Таким чином, розвиток Українських електричних мереж відповідно концепції Smart Grid потребує 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 выращивания гранатов и способ изготовления сока. Учитывая это, были исследованы свежевыжатые и пастеризованные 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 маркировке 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 изменений.
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 product 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 system, 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 pomegranate juice?
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But why has its popularity increased so dramatically 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 digestion, 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 grenade 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 people who supplemented their diet with pomegranate
juice managed to improve some key indicators of cardiovascular diseases [3, p. 1070]. These reports made
a splash in the scientific world at the time. The incoming reports were so impressive that it led to a real pomegranate 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-billionaires [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-atherogenic, anti-cancer, antihypertensive, anti-inflammatory and cardioprotective potential of pomegranate
juice deserves further research, the existing results have
served as the basis for its inclusion in the health-improving 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 surrounded by a whole world of science, where researchers are studying individual compounds as new therapeutic agents.
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Of course, it is impossible to imagine the life of a
modern person without the currently prevailing medicines 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 entire complex of natural properties of the whole pomegranate 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 synergy" - "botanical synergy", believe that they will win
this dispute and very soon come to the stage of its practical 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 individual compounds, even though super-modern methods
of conducting chemical, biological, etc. have now appeared 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 enhances 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 Shirvan natural and economic zone of Azerbaijan.
2.2. Geographical location and natural conditions
of the pomegranate fruit collection region for the preparation of the average sample.
The Shirvan natural and economic region is divided 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 Growing is located at the western edge of this city at an altitude 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 November. The annual precipitation rate in the area ranges between 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 composition 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 several 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 variety, taking as an average sample 20 pieces of fruit typical 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, located in the Guba district about 500 km from the Geokchay 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 2631384. Samples were prepared according to GOST 2667185.
The concentration of soluble solids was determined by Refractometer according to GOST 28562-90,
total solids and water-soluble polyphenols - GOST
24027.2-80, ascorbic acid - iodometric method according to GOST 24556-89, water-soluble organic acid - titration in the presence of a color indicator on the Interstate 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 nitrogencontaining 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 discolored, 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 peroxide, and to determine the content of the anthocyanins
themselves from the resulting difference. The optical
density of solutions is measured at a wavelength of 490500 nm in a cuvette L = 1 cm. As a reference solution,

methyl alcohol is used. The total content of anthocyanin 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 pigmentsproducts of the degradation of anthocyanins, calculated
from the difference between the values of the optical
density of the studied solutions before and after treatment with hydrogen peroxide.
The determination of leucoanthocyanins and catechins was carried out using methods based on the measurement of the optical density of colored extracts.
These methods are modified by different authors depending 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 catechin content is based on the reaction of vanillin with
fruit catechins.
Installing the concentration of anthocyanins, leucoanthocyanins, catechins and proanthocyanidins in the
hood, expect their content in the material by the volume
of extraction and sample weight according to the formula (1):
(1) A=C·V·100·100/m·1000, where a is the content of anthocyanins, leucoanthocyanins, catechins or
proanthocyanidins in % of the wet weight of plant material; C-concentration of anthocyanins, leucoanthocyanins, catechins or flavanols, was found in the calibration schedule, mg/ml; V is the volume of extract, ml; m
– hanging plant material, g.
2.5. Obtaining juices, conditions for their pre-processing 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 continued 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].

37
3. Research results and their discussion.
From Table 1, which gives the chemical composition of freshly squeezed cultivars juices from pomegranate seeds of the Shirvan region, it can be understood 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 content 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 varietal 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, Rapture, 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 monosaccharides-12.35 g/100 g.

Table1.
Chemical composition of freshly squeezed cultivars juices from pomegranate seeds grown
in the Shirvan region (Azerbaijan).
Sugar, g/100 g
Pomegranate
Soluble dry
Water-soluble organic
No
cultivar
matter, °Brix
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
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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).
Range of
Arithmetic
Standard
Mean square
Coefficient of
Analytical properties
changes
mean
error
deviation
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,
10.04-14.51
12.83
±0.21
1.17
9.12
g/100 g
Water-soluble organic ac0.37 – 4.61
1.88
±0.16
0.91
48.40
ids, g/100 g
The standard errors for soluble solids, monosaccharides, 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 variability 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 proportional 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, monosaccharides and the sum of sugars in freshly squeezed
pomegranate juices), then this indicates a sufficient uniformity 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 characterize the presence or absence of a reliable relationship 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 percentage 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
On the mass fraction of water-soluble polyphenols and the mass fraction of
6
0.15 0.71
0.517
sediment
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 fraction (R=0.71), and ascorbic acid mass fraction and sediment 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 production of juices as a method for pasteurizing them. However, heat can negatively affect some of their most valuable compounds, especially heat-sensitive antioxidants, 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 storage. A significant role in these processes is given to the
chemical composition of the medium.
The data in table 4 relate to some analytical properties 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 version).

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 ... 22 оC.
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
16.79
17.18
17.51
16.44
17.02
18.60
pigments, mg/100 g
Anthocyanins proper, mg/100 g
14.73
14.83
14.73
13.93
14.22
15.35
Equity participation in the formation of the product color:
Anthocyanins, %
87.7
86.3
84.1
84.7
83.5
82.5
Dark-colored pigments, %
12.3
13.7
15.9
15.3
16.5
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 nonvarnished. 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 unpleasantblue 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 принципы построения комплексной системы обеспечения информационной безопасности, описаны технологии
предотвращения вторжений, предложен вариант адаптации системы контроля и предупреждения вредоносной 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 described, 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,
нейронные сети, управление и сбор данных, система обнаружения вторжений.
Keywords: information security, critical information infra-structures, neural networks, control and data collection, intrusion detection system.
Защита объектов критической информационной инфраструктуры определяется как стратегия,
политика и готовность, необходимые для защиты,
предотвращения и реагирования на атаки на эти
сектора и ключевые объекты [1]. Эффективная защита 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 инфраструктуры (КИИ) – это физические или механические
процессы, которые в основном управляются электронным способом системами, обычно называемыми 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, экономическое, промышленное, экологическое или оборонное 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 системы управления не были первоочередными задачами. Но со временем их уязвимость стала очевидной.

Рисунок 1 – распределение кибератак в 2020 году
На сегодняшний день, в Российской Федерации действует закон «О безопасности критической
информационной инфраструктуры РФ», который
регулирует сферу обеспечения безопасности КИИ.
Согласно указанному закону, все критически важные объекты должны быть распределены по категориям и каждой должен быть присвоен класс значимости, определяющий набор мер и методы обеспечения защиты от вторжений [6-9].
Объекты КИИ делятся значимые, первой-третьей степени и незначимые. Незначимые объекты,
согласно закону, не требуют дополнительных мер

защиты, не обозначенных в нормативных актах, регулирующих работу конкретных систем.
Кроме того, КИИ классифицируют по трем видам функционирования:
 информационные системы (ИС);
 автоматизированные системы управления
(АСУ);
 информационно-телекоммуникационные
сети (ИТКС).
Исходя из комбинации этих двух категорий
каждый объект подчиняется определенным нормативно-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 инфраструктуры сталкиваются со значительными угрозами по
мере роста использования диспетчерских систем
SCADA и интегрированных сетей. И хотя они обеспечивают большие возможности для работы,
управления, бизнеса и анализа, они также увеличивают риски безопасности из-за уязвимостей [10].
Взаимозависимость между компьютерами,
коммуникационной и энергетической инфраструктурой увеличила риски из-за сложности интегрированных инфраструктур. Нарушения в одной части
инфраструктуры могут распространяться по системе и оказывать каскадное воздействие на другие
сектора. Потери от одной критической инфраструктуры могут легко распространяться на все другие
зависимые инфраструктуры. Например, прекращение обслуживания инфраструктуры электроэнергетики напрямую повлияет на нефтяную инфраструктуру. Нефтяная инфраструктура в значительной
степени зависит от инфраструктуры электроэнергетики для обеспечения работы насосных станций.
Если бы эта функция была недоступна, результат
был бы плачевным. В результате нефтяная инфраструктура не могла производить горюче-смазочные
материалы, необходимые для транспортной инфраструктуры, природного газа, телекоммуникаций,

водоснабжения и электроэнергетической инфраструктуры. Угроза функционирования оборонной
или военной промышленности может сделать уязвимой целую страну.
Связь сетей SCADA с внешними сетями продолжает расти, что приводит к увеличению риска
кибератак и критической необходимости повышения безопасности этих сетей. Когда в системе
SCADA происходит нарушение безопасности, результаты часто отличаются от последствий в традиционных ИТ-системах [11]. Инженеры часто не решаются обновлять или исправлять системы SCADA
из-за опасений, что само исправление может потенциально негативно повлиять на работу системы.
Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DdoS) могут иметь разрушительные последствия для систем управления, трафик может влиять
на работу и в некоторых случаях приводить к неправильному управлению физическими устройствами или выходами. Кроме того, для достижения
совместимости все чаще используются открытые
протоколы связи, такие как Modbus и DNP3, подвергая системы SCADA тем же уязвимостям, которые угрожают ИТ-системам общего назначения.
Для повышения уровня безопасности применяют
подходы на базе нейронных сетей.
Искусственная нейронная сеть (ИНС) представляет собой совокупность соединенных и взаимодействующих элементов-нейронов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Принцип построения нейронной сети
При этом нейроны выполнены в виде процессоров. При подаче входного сигнала на основе существующих правил комбинирования входных сигналов и правила активации на выходе нейрона формируется сигнал, который может отправляться
другим нейронам по взвешенным связям. Значение
весового коэффициента приводит к усилению или
подавлению передаваемого сигнала.
Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они обучаются [12].
Возможность обучения — одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в
нахождении коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между входными 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 обучающей выборке.
Классы задач, решаемые ИНС, определяются
тем, каким образом сеть работает и как она обучается. В общем случае, для решения любой задачи с
использованием теории ИНС необходимо выполнить следующие этапы: выбрать модель и топологию сети (число нейронов и их связи), выбрать метод обучения сети. Система обнаружения вторжений (СОВ\IDS) на базе нейронных сетей
отслеживает сеть и /или информационную систему
на предмет злонамеренных действий или нарушений политики и реагирует на эту подозрительную
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активность, предупреждая системного администратора, отображая предупреждение и регистрируя событие [13].
Система
предотвращения
вторжений
(СПВ\IPS) управляет процессом обнаружения вторжений и пытается предотвратить возможные инциденты. Она обладает всеми возможностями СОВ и
может также пытаться остановить определенные
инциденты. СПВ обеспечивают безопасность на
всех уровнях системы, от ядра ОС до сетевых пакетов данных.
Независимо от того, работают ли они в сети, на
уровне хоста или приложения, обе системы используют один из двух методов обнаружения: на основе
аномалий или сигнатур.
На основе аномалий они выявляют аномальные паттерны, которые отклоняются от того, что
считается нормальным поведением. Обнаружение
аномалий не требует предварительной информации
о вторжении и позволяет обнаруживать новые вторжения. Однако недостатком является то, что они не
могут описать, что такое атака, и могут иметь высокий уровень ложных срабатываний.
Системы на основе сигнатур используют известные шаблоны несанкционированного поведения для прогнозирования и обнаружения последующих подобных атак. Они могут точно и эффективно 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 действия с большими коллекциями сигнатур атак.
Большинство систем используют централизованную архитектуру и обнаруживают вторжения, которые происходят в единой отслеживаемой системе /
сети. В централизованных системах обнаружения и
предотвращения атак анализ данных выполняется в
фиксированном количестве местоположений, тогда

43
как в нераспределенных - анализ данных выполняется в количестве местоположений, которое пропорционально количеству доступных систем в
сети.
Начальная настройка нейросетей производится на наборе известных угроз, составляющих
обучающую выборку входных векторов. Интранетсистема исследуемых объектов подвержена информационным угрозам, относящимся к таким классам, как: хищение, уничтожение, искажение информации, отрицание ее подлинности, нарушение доступности информации, навязывание ложной
информации. Соответственно, для первоначального обучения модулю контроля и предупреждения
вредоносной активности необходимо предоставлять обучающие примеры, относящиеся к таким
действиям, как прослушивание передаваемых сообщений и анализ трафика, DoS-атакам, атакам, связанным с аутентификацией пользователей, модификацией потоков данных и т.д.
Нейронная сеть производит классификацию
известных угроз безопасности научно-методического 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 нового нейрона-прототипа с параметрами предъявленного вектора.
Настройки (обучение) производятся в режиме
адаптации системы при непосредственном участии
и под контролем доверенных лиц, в частности, администратора безопасности. Процесс настройки завершается блокировкой режима адаптации и переводом сформированной системы в режим работы.
На начальном этапе происходит минимальная активация потенциальных механизмов защиты и максимальное наполнение поля известных угроз.

Рисунок 3 – Адаптация системы контроля и предупреждения вредоносной активности на базе нейронной 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 изменение 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 администратора безопасности. Процесс настройки завершается блокировкой режима адаптации и переводом системы в режим работы.
Несмотря на то, что в интеграции систем обнаружения вторжений для защиты критических информационных инфраструктур был достигнут значительный прогресс, все еще есть несколько слабых мест и проблем безопасности, которые не
решаются эффективно. Одной из основных задач
является определение и обнаружение аномалий в
сетях управления технологическим процессом, которые могут иметь сотни ПЛК (программируемых
логических контроллеров). Из-за специализированного характера промышленных систем меры противодействия атакам не могут быть эффективно развернуты во всех средах. Адаптация системы обнаружения вторжений к специфике критических
инфраструктур значительно повышает безопасность таких систем. Эффективные системы обнаружения для КИИ имеют возможность соотносить
действия и события, не запрещенные формальными
или неформальными правилами, в поиске формальных атак. К наиболее распространенным недостаткам относятся низкая эффективность обнаружения,
высокий уровень ложных срабатываний и их уязвимость 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 производства эпихлоргидрина, основным компонентов которого является 1,2,3 – трихлорпропан, могут быть
использованы при создании сорбционных материалов, эффективных по отношению к ионам тяжелых металлов. Проанализированы существующие технологии создания серосодержащих сорбентов, содержащих
в том числе хлорорганические отходы. В качестве новой матрицы для нанесения серосодержащего полимера, содержащего отходы производства эпихлоргидрина, предлагаются цеолиты клиноптилолитового
типа Холинского месторождения. Также для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов и нефтепродуктов предлагается использовать природные цеолиты, модифицированные высококремнеорганическими соединениями ГМДС [(CH3)3Si-]2NH и ТЭОС (С2H5O)4Si. Представлены результаты расчета эколого-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 environment 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 sulfurcontaining 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 proposed sorption wastewater are presented. The amount of prevented damage to water resources is calculated.
Ключевые слова: хлорорганические отходы, эпихлоргидрин, цеолиты, сорбция, сточные воды, модификация, серный полимер, ионы тяжелых металлов, предотвращенный ущерб, экономический эффект.
Keywords: organochlorine waste, epichlorohydrin, zeolites, sorption, wastewater, modification, sulfur polymer, heavy metal ions, prevented damage, economic effect.
Постановка проблемы
Ионы тяжелых металлов и нефтепродукты являются основными компонентами сточных вод, которые образуются на предприятиях химической и
нефтехимической отраслей промышленности, железнодорожного транспорта, машиностроительного и металлургического комплексов.
Снижение уровня техногенного воздействия
на водную среду является одной из приоритетных
задач обеспечения экологической безопасности.

Решение этой задачи требует применения надежных, современных методов исследований и оценки
состояния природной среды, уровней техногенной
нагрузки, современной методологии эффективного
прогнозирования изменения геэкологической обстановки и разработки технологий очистки сточных вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов [1]
Адсорбция как метод очистки сточных вод является наиболее эффективным, позволяющим до-
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стичь 98–99,5% по степени очистки и, соответственно, остаточных концентраций загрязняющих
веществ в очищаемых сточных водах до нормативных значений [2]. Сорбционный метод позволяет
удалять загрязняющие вещества различного происхождения, при этом минуя образование вторичных
загрязнений [3].
Исследованиям по адсорбционной очистке
сточных вод от ионов тяжелых металлов и нефтепродуктов 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, утилизации и обезвреживанию отходов производства на
период до 2030 года» вовлечение отходов в изготовление новых адсорбционных материалов имеет
большое научное и практическое значение.
Хлорорганические отходы, такие как эпихлоргидрин, обладают кумулятивными, канцерогенными и мутагенными свойствами по отношению к
человеку за счет активности хлора. Кроме того, они
негативно влияют на всю окружающую среду, разрушая экосистемы путем снижению генофонда,
нарушения экологического равновесия, деградации
флоры и фауны.
Эпихлоргидрин является основным мономером при получении эпоксидных смол, а также сырьем в синтезе глицерина, хлоргидриновых каучуков и ряда других продуктов органического синтеза. 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 побочными 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 которых не идентифицированы. К известным побочным
продуктам относятся 2,2 - дихлорпропан; 1,2- дихлорпропан; 1,3- дихлорпропен; 1,2,3-трихлорпропан; дихлорпропанолы; хлорэфиры. При этом основным компонентом является 1,2,3-трихлорпропан [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 исследования на животных показали, что он вызывает рак.
Кратковременное воздействие 1,2,3-трихлорпропана 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 вопрос утилизации хлорорганических отходов является важной экологической задачей.
Анализ последних исследований и публикаций
Существует ряд способов по переработке и
обезвреживанию хлорорганических отходов. Од-
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нако некоторые методы имеют ряд серьезных недостатков. Основными методами утилизации хлорорганических отходов являются:
1. Метод термического сжигания, но на сегодняшний день этот метод не пригоден, т.к. при его
проведении образуются такие высокотоксичные
продукты как хлор, оксид азота, фосген и диоксины. Кроме того, термическое сжигание требует
большого расхода топлива, вызывает потерю углеводородного сырья, выделение в окружающую
среду диоксида углерода и быстрый износ оборудования [6];
2. Метод обезвреживания токсичных отходов
в разбавленных газах практически малоэффективен
и имеет те же самые недостатки, что и метод термического сжигания [7];
3. Метод каталитического сжигания лишен
недостатков метода термического сжигания. Однако основными недостатками данного метода являются необратимая потеря сырья при его реализации, что нельзя рассматривать как малоотходную
технологию. Круг объектов, для которых возможно
применение этого метода утилизации остается
очень узким, несмотря на прогресс в разработке новых каталитических систем для процессов сжигания [8];
4. Метод каталитического окисления – один
из перспективных методов переработки отходов
хлоруглеводородов, но это и один из малорентабельных методов, так как требует дополнительного
и дорогостоящего оборудования, сырья и при этом
нужно выдерживать строгое соотношение количества водорода и хлора, т.е. метод требует доработки
[9];
5. Метод переработки хлорорганических отходов гидрированием, тоже является перспективным, но он не апробирован и предлагается в литературе только как теоретический [10];
6. Одним из неопробированных на практике
методов, но перспективным является также метод
гидрогенолиза (гидродегалогенирование) [11];
7. Процесс полного хлоролиза указанных отходов с получением в качестве основного продукта
четыреххлористого углерода уже не представляется актуальным, так как главным потребителем
продукта ClCl4 являлось производство фреонов. В
настоящее время их применение минимизировано.
Поэтому, поиск новых способов утилизации
хлорорганических отходов производства эпихлоргидрина представляется актуальной экологической
задачей. Одним из путей решения данной проблемы является переработка хлорорганических соединений в серосодержащие продукт.
Серосодержащие полимерные материалы подобно низкомолекулярным сероорганическим соединениям 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 отношению к ионам ртути, меди и серебра, которые получены отверждением олигомера эпихлоргидрина с
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аммиаком и полисульфидами щелочных металлов.
Авторами [13] предложен способ получения серосодержащего сорбента путем поликонденсации
1,2,3-трихлорпропана с ди-, три- и тетрасульфидами натрия при одновременном добавлении в реакционную смесь тиомочевины (4-50%) и лигнина
(10-20%) при 60°C.
В исследованиях [14] рассмотрен способ получения серосодержащего сорбента для очистки сточных вод от ионов цинка путем поликонденсации
хлорорганических отходов производства эпихлоргидрина с полисульфидом натрия на поверхности
золошлаковых частиц ТЭЦ в системе водный гидразин – 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 серосодержащие полимеры – тиоколы являются каучуковыми материалами, а специально получаемые твердые полимеры достаточно дороги (полиариленсульфиды) [16]. В связи с этим постоянно ведется
поиск твердых серосодержащих полимеров, которые могут быть использованы в качестве сорбентов
тяжелых металлов. Вместе с тем, для получения
твердых серосодержащих полимеров могут быть
использованы отходы хлорорганических производств, в частности, отходы производства эпихлоргидрина [17].
В экспериментальных исследованиях адсорбции ионов тяжелых металлов нами использовался
опытный образец, полученный из природного цеолита клиноптилолитового типа путем модификации его поверхности серосодержащим сетчатым
полимером, получаемым из отходов производства
эпихлоргидрина, основным компонентом которого
является 1,2,3 – трихлорпропан. Результатом нанесения серосодержащей сетки полимера является не
только гидрофобизация поверхности цеолита, но и
появление в его составе атомов серы, что способствует увеличению избирательной способности к
ионам тяжелых металлов [18].
Также нами проводились исследования по гидрофобизации поверхности цеолита Холинского месторождения Забайкальского края высококремнеорганическими соединениями ГМДС[(CH3)3Si]2NH и ТЭОС(С2H5O)4Si с целью создания сорбционных материалов, эффективных под отношению к
нефтепродуктам и ионам тяжелых металлов [19].
Кроме того, при загрузке трехслойного сорбционного фильтра в одном из слоев предлагается
использовать цеолит, модифицированный при 350
ºС. При температуре 350 °С происходит удаление
воды, координационно-связанной с обменными катионами и кислородным каркасом, а также высвобождением микрокапилляров, что и приводит к
увеличению поверхности адсорбции.
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Сорбция нефтепродуктов на цеолите, модифицированном ТЭОС протекает по смешанному механизму: 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 донорно-акцепторный. Извлечение ионов никеля,
цинка и меди из сточных вод на цеолите, модифицированным серным полимером, протекает по комплексно-координационному механизму.
По результатам комплексных физико-химических исследований с применением методов ИКспектроскопии и энергодисперсионного анализа
доказана высокая адсорбционная активность предлагаемых материалов по отношению к нефтепродуктам и ионам тяжелых металлов [20, 21].
Цель статьи. В статье представлен расчет экологического и экономического эффекта при использовании сорбционных материалов на основе
модифицированных цеолитов для очистки сточных
вод.
Изложение основного материала.
Расчет себестоимости предлагаемых сорбционных материалов на основе природных цеолитах
клиноптиллолитового типа, модифицированных
ГМДС, ТЭОС и серным полимером, позволяет произвести сравнение экономический показателей полученных сорбентов с имеющимися на рынке аналогами.
Основные результаты расчетов затрат на материалы для производства 1 кг сорбента, модифицированного при температуре 350 ºС представлен в
таблице 1; высококремнеорганическими соединениями - в таблице 2., для модификации серным полимеров – в таблице 3. При производстве предполагается многократное использование растворителей,
что учтено при расчете себестоимости получаемых
сорбентов.
Затраты на электроэнергию при производстве
цеолита, модифицированного при 350 ºС:

Э  N T  э

(1)
где: N – мощность электрооборудования; Tвремя работы; э – стоимость 1 кВт/час электроэнергии).
Предварительная оценка с имеющимся на
рынке сорбционными материалами позволила установить конкурентоспособность предлагаемых сорбентов (см. таблицу 4). Общий объем рынка сорбентов насчитывает более 160 наименований, общая отгрузка продуктов в год достигает свыше 2500
тонн сорбционных материалов. Темпы роста данного 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 высококремнеорганическими соединениями
Наименование материала
Ед. изм. Расход на 1 кг продукта
Цена
Стоимость,
руб/кг (л)
руб.
Цеолитсодержащие туфы
кг
0,99
60
59,4
ТЭОС
кг
0,01
800
8,0
ГМДС
0,01
988
9,88
Толуол
л
0,99
48
47,52
Цеолит, модифицированный. ТЭОС
114,92
Цеолит, модифицированный. ГМДС
116,8
Экологическая эффективность применения
цеолитсодержащего сорбента для доочистки промышленных сточных вод предприятий обусловлена
надежностью применения такого метода с точки
зрения обеспечения качества очищенного стока.
Экономический эффект достигается за счет исключения забора водопроводной воды из городской

сети для системы технического водоснабжения и
отсутствием сброса сточных вод в городскую канализацию. Поэтому представляется возможным рассчитать экономическую эффективность проведения водоохранных мероприятий.

Таблица 3
Расчет затрат на для производства 1 кг цеолита, модифицированного серным полимером
Наименование материала
Ед. изм.
Расход
Цена
Стоимость,
продукта
руб/кг (л)
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
порошок
340
марки AHPW-PromKarb
Активированный уголь марки AГ-3
гранулы
203
Активированный коксовый уголь марки БАУ
гранулы
150
Эквосорб-Л
крошка
320
Предотвращенный экологический ущерб от загрязнения окружающей среды представляет собой
оценку в денежной форме возможных отрицательных последствий, которые не удалось не допустить

в результате проведения природоохранных мероприятий. Экономическая оценка предотвращенного
экологического ущерба осуществляется по конкретному направлению деятельности за отчетный
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период времени на основе нормативных стоимостных показателей с учетом различных факторов.
В данном конкретном случае к основным факторам, влияющим на величину предотвращенного
экологического ущерба, относится масса загрязняющих веществ, не допущенных к сбросу в водные
объекты в результате природоохранной работы,
проведенной на объекте исследований.
Оценка величины предотвращенного экологического ущерба от загрязнения водных ресурсов
проводится на основе региональных показателей
удельного ущерба, представляющих собой удельные стоимостные оценки ущерба на единицу (1
условную тонну) приведенной массы загрязняющих веществ, по всем направлениям деятельности
природоохранных органов. Расчет величины
предотвращенного экологического ущерба производится по формуле:

У
где:

n

В
пр

  У удВ  М  К ЭВ  J Д

У

В
пр – предотвращаемый экологический

j 1

(2)

ущерб водным ресурсам в рассматриваемом r – ом
регионе, в результате осуществления n-го направления природоохранной деятельности, тыс. руб;

У удВ

– показатель удельного ущерба (цены за-

грязнения) водным ресурсам, наносимого единицей
(условная тонна) приведенной массы загрязняющих 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 водный источник в результате осуществления n-го
направления рассчитывается по формуле:

М  М j1  М j 2
где:

(3)

М j1 , М j 2 - массы j-го загрязняющего

вещества до и после проведения природоохранного
мероприятия; j – номер загрязняющих веществ или
группы веществ; n – количество учитываемых загрязняющих веществ или группы веществ;

К ЭВ

–

коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния водных объектов по

бассейнам основных рек; JД– индекс-дефлятор по
отраслям промышленности, устанавливаемый
Минэкономразвития РФ на рассматриваемый период и доводимый Госкомэкологии РФ до территориальных природоохранных органов, на 2019 г. Jд =
5,9.
Приведенная масса загрязняющих веществ для
конкретного объекта рассчитывается по следующей формуле:
n

М   mi  Ai

(4)

i 1

где: A i – показатель относительной опасности
i-го загрязняющего вещества в водоемы, усл.т./т; i
– вид загрязняющего вещества или группы веществ; n- количество учитываемых загрязняющих
веществ, сбрасываемым источником.
Общая масса годового сброса i-го загрязняющего вещества рассматриваемым источником
(т/год) рассчитывается по формуле:

mi  Сi  Vi

(5)

где: Сi - фактическая концентрация i-го загрязняющего 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 значения предельно-допустимых концентраций (ПДК)
загрязняющих веществ в воде водоемов рыбохозяйственного значения. С помощью ПДК определяются коэффициенты эколого-экономической опасности загрязняющих веществ, как величина, обратная ПДК:

Ai 

1
ПДК р. х.

(6)

Учитывая огромное количество поступающих
в водные объекты видов загрязняющих веществ,
для упрощения расчета коэффициентов относительной эколого-экономической опасности загрязнения группируются по классам опасности и признаку 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
Аi
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 адсорбентом проводились на предприятии железнодорожного транспорта, значение показателя удельного
ущерба принято равным 5323,8 руб/усл.т. Коэффициент экологической ситуации и экологической
значимости состояния водных объектов по бассейну реки Ангара (Восточная Сибирь) составляет
1,8-1,85.
Cуммарный предотвращенный экологический
ущерб, полученный в результате проведения природоохранных мероприятий на предприятии железнодорожного транспорта составил 19,571 млн.

руб./год (таблица 6). Фактические концентрации загрязняющих веществ указаны после стадии флотационной 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 очищенной сточной воды в технологических процессах
и применением оборотной системы водоиспользования, когда практически будет исключен забор
воды хозяйственно-бытового назначения и сократится сброс сточных вод в городской канализационный 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.
Сi
Сi
mi
mi
Мi нач
Мi кон
∆М
№
Загрязняющее вещество
нач.
кон.
нач.
кон,
усл.
усл.
усл.
г/м3
г/м3
т/год
т/год
т/год
т/год
т/год
1
71
52
43,594
31,928
6,5391
4,7892
1,7499
Взвешенные вещества
2
15
0,052
9,21
0,0319
184,2
0,6386
183,56
Нефтепродукты
3
0,7
0,5
0,4298
0,307
0,4298
0,307
0,1228
Железо (Fe)
4
0,01
0,004
0,0061
0,0025
3,377
1,3508
2,0262
Медь (Сu)
5
0,33
0,3
0,2026
0,1842
1013,1
921
92,1
Хром (Cr+3)
6
0,07
0,05
0,043
0,0307
214,9
153,5
61,4
Хром (Сг +6)
7
0,10
0,006
0,0614
0,0037
5,526
0,3316
5,1944
Цинк
346,155
Итого
Предотвращенный экологический ущерб:

У прВ  5323,8  346,155  1,8  5,9  19,571млн. руб
Заработная плата одного оператора за 1 час
рассчитывается в соответствии с тарифом 65
руб./час, с учетом премии в 40%. Для рассматриваемых технологических операций требуется два оператора. При этом принимаются районный коэффициент 30% и северный коэффициент 30%. Приблизительное 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
Общая
Характеристики
Количеств шт.
Стоимость, руб.
стоимость, руб.
Бункеры для сбора и охлаждения
5 шт.
10 000
50 000
Шаровая мельница
1 шт.
55 000
55 000
Грохот (сито)
1 шт.
90 000
90 000
Смеситель с нагревательной рубашкой и
1 шт.
550 000
500 000
мешалкой
Сушильная камера
1 шт.
62 000
62 000
Муфельная печь
1 шт.
570 000
570 000
Дозаторы
4 шт.
11 000
44 000
Итого
1 371 000
Проектные работы
7%
95 970
Доставка цеолита с месторождения
2%
27 420
Доставка оборудования
5%
68 550
Монтажные и пусконаладочные работы
25%
342 750
Непредвиденные расходы
3%
41 130
Итоговая стоимость затрат
1 946 820

Исходные данные для расчета экономической
эффективности предлагаемой технологии приведены в таблице 9. Затраты на реконструкцию очистных сооружений представлены в таблице 7, с учетом того, что необходимо заменить загрузку в уже
существующих адсорберах, в которых до этого использовался активированный уголь, а также закупить оборудование для модификации цеолита. Расчет эксплуатационных затрат при производстве
сорбционных материалов представлен в таблице 8.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Подсчитаем годовую экономию финансовых затрат в результате проведенных водоохранных мероприятий.
Годовая экономия за счет отмены покупки воды хозяйственно-бытового назначения для технологических нужд депо составит:

Эт  Ст  Q

(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
Требуемое коСтоимость,
Стоимость,
Характеристики
личество
руб/ ед.
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
20 кВт•24 часа
215 496
Энергозатраты
1,23
•365 дней
Выгрузка сорбента
6 раз
800
4800
Итого
1 156 310
Таблица 9
Исходные данные для расчета экономической эффективности новой технологии
Единица
Характеристики
Показатели
измерения
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
руб/м3
12,62
= С/Q
3
Стоимость 1 м водопроводной воды, получаемой из городского водопро14,45
руб/м3
вода, Ст
С другой стороны, данная вода не будет сбрасываться в городской коллектор, что дает годовую
экономию в размере:

Эст  Сст  Q

(8)

Эст = 12,62•109500 = 1 381 890 руб./ год = 1, 382
млн. руб./год
Общая экономия составит:

Д  Эт  Эст

(9)

Д = 1, 588+1, 382= 2,97 млн. руб./год
Общий экономический эффект:

РПД

(10)

Р = 19,571 +2,97 = 22,541 млн. руб/ год.
Приведенные затраты составляют:

З  С  0,12  К

(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:

R  РЗ
(12)
R = 22,541–1,389 = 21,152 млн. руб./год.
Окупаемость использования предлагаемой
технологии составит:

T

K
R

(13)

Следует отметить, что в расчете экономии затрат не учитывались штрафные санкции, налагаемые на предприятие при внезапных проверках контролирующими природоохранными организациями.
Выводы и предложения. Таким образом, по
результатам экспериментальных и теоретических исследований доказано, что природные цеолиты клиноптилолитового типа месторождения Восточного Забайкалья, модифицированные
ГМДС; ТЭОС; серным полимером, получаемым из
отходов производства эпихлоргидрина, целесообразно использовать в качестве фильтрующих загрузок в адсорбционных фильтрах. Доказана экологическая целесообразность реализации комплексной технологии, предусматривающей
получение новых сорбентов на основе модификации природных цеолитов (клиноптилолитового
типа) месторождения Забайкалья, применение
их в процессах очистки сточных вод от Ni2+, Zn2+
и Cu2+, обеспечивающих нормативные показатели качества очищенной воды.
Поиск эффективных методов утилизации отходов является важной стратегической задачей. Рас-
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смотрена проблема образования и накопления хлорорганических отходов и методы их утилизации, в
частности отходы производства эпихлоргидрина,
основным компонентов которых является 1,2,3трихлорпропан. Произведен анализ существующих
технологий получения серосодержащих адсорбентов, 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 качестве центров поликонденсации при нанесении на их
поверхность полисульфидных полимеров.
Ожидаемый эколого-экономический эффект за
счет снижения сверхлимитных платежей от внедрения 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 природоохранных мероприятий на предприятии железнодорожного 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.
Keywords: eddy current flaw detection, automated eddy current monitoring, signal detection.
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 mechanical 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 differential ECFD [3] provided that the components that are insignificant for ECFD are fully (or partially) compensated. These components include open-circuit voltage
and driving voltage. Such signals are observed against
the background of noise at different signal-to-noise ratios (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 filtering [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 characterized by a significant resource consumption of calculations. The resource consumption of calculations is
understood as hardware and time costs for their implementation.
For a number of ECFD applications, there is another 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 zeros) with an alternating-sign zero-level signal [10]. The
dependence of the statistical characteristics of the number of zeros of the EDT signal on the signal-to-noise

ratio is the basis for the idea of a rapid method for detecting signal flaws in ECFD. This method was proposed 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-consuming method for processing ECFD signals shall enable
them to be used in automated ECFD systems with a significant 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 sinusoidal 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, 𝑝̅) = 𝑈(𝑡, 𝑝̅)cos[2𝜋𝑓𝑡 − 𝜑(𝑡, 𝑝̅ )] (1)
where 𝑈(𝑡, 𝑝̅ ), 𝜑(𝑡, 𝑝̅ ) is an envelope (amplitudetime characteristics of the signal, ATC) and an initial
phase, respectively, 2𝜋𝑓𝑡 − 𝜑(𝑡, 𝑝̅) is the phase-time
or phase characteristic of the signal, FTC, 𝑝̅ is a vector
of the flaw parameters (for example, the depth and
opening of crack, its length, etc.) and "EDT – CO" system 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 detector 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 compensation 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 background of noise (Fig. 2. b). As the flaw size decreases
and the depth of their occurrence increases, the amplitude of the signal information component also decreases. 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 compensation, the signal also contains a harmonic component 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 compensation 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 signal. 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 several factors. These factors include the implementation
of DHT algorithms, calculation of FTC and trigonometric moments from ∆Ф(𝑡). In addition, if the insignificant components of the EDT signal are not fully compensated, 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 intersection of the abscissa axis by an alternating-sign function with a zero constant component. The number of
zeros in the noise process has certain statistical characteristics. When analyzing an additive mixture of the
useful component of signal (amplitude-modulated harmonic 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 algorithm for implementing the method for detecting
EDT signals against the background of noise disturbances 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 current and following signal sample are multiplied. If the
product sign is negative, there is a zero of process between these samples. In the event of detecting the following zero of process, the value Z [j, m] (m = 1... M is
the number of the signal sample in the window) is increased 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 resultant 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 background of noise was carried out in the MATLAB software environment. The simulation experiment consisted 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 uncompensated 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 uncompensated 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-statistics vector value.
7. Plotting the vectors of r-statistics and zeros of
the process Z[j].
8. Calculating the efficiency of methods for detecting ECFD signals against the background of noise.
9. Evaluating the resource consumption of
methods for detecting ECFD signals against the background of noise.
Simulation parameters. For the simulation experiment, the following parameters were selected: frequency of the harmonic carrier signal f = 1 MHz; s/n
ratio = (1,2,5,10) to test the effectiveness of these methods 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. Verification 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
⁄𝑟̅ , where rA is an average amplitude value of the r𝑛
statistics in areas with a useful signal component, and

s/n
1
2
5
10

55
𝑟̅𝑛 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 process 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 coefficients 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
Kef
Resource consumption, ms
r-statistics method
Process zero method
r-statistics method
Process zero method
6
4.5
650
58
6
6
600
70
1.1
6
564
48
1
8
649
54

The results of the simulation experiment showed
that in the case of lower s/n ratios, the method of detecting 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 estimated. 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 algorithms 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, provided 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 implementation. 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 values.
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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 радіомоніторингу пеленгування радіоелектронних засобів здійснюється в умовах реального часу та з високою точністю. Перспективним напрямком реалізації пеленгування для вказаних умов є
використання
кореляційно-інтерферометричних
радіопеленгаторів [1,2]. Основною перевагою кореляційно-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 сторонніх об’єктів і елементів АР. Також технологія
кореляційно-інтерферометричного пеленгування
дає можливість використання АР, що дозволяє розширювати робочий сектор пеленгування і збільшувати просторову розрізнювальну здатність. Класично кореляційно-інтерферометричне пеленгування
реалізується пошуковим компенсаційним методом
з пошуком значення компенсуючої затримки, яке
забезпечує максимум взаємної кореляційної функції. Недоліком цього методу є велика обчислювальна складність та неможливість пеленгування
джерел радіовипромінювань із розширеним спектром у реальному масштабі часу з високою точністю. Тому дослідження по підвищенню швидкодії
та ефективності кореляційно-інтерферометричного
пеленгування вцілому при забезпеченні високої то-

чності є актуальною задачею. Для оцінки ефективності нових методів пеленгування доцільно також
розробити критерій ефективності.
Результати досліджень кореляційно-інтерферометричних радіопеленгаторів представлені в великій кількості сучасних наукових праць. Наприклад, у [3–5] досліджені пошукові кореляційно-інтерферометричні методи оцінки напрямку на ДРВ з
використанням АР, які ефективно реалізуються в
цифровій формі. Ці методи використовують багатоітераційний компенсаційний алгоритм оцінки затримки прийому радіовипромінювання рознесеними в просторі пеленгаційними каналами. Це обумовлює
низьку
швидкодію
пеленгування.
Запропоновано кореляційний метод пеленгування,
що має підвищену точність пеленгування. Однак
швидкодія пеленгування та можливість роботи пеленгатора в реальному масштабі часу не досліджена.
В роботі [6] проведено дослідження ефективності антенних решіток різної конфігурації для кореляційно-інтерферометричного пеленгування. Виконано аналітичні дослідження та експериментальні
дослідження залежності
ефективності
просторово-частотної селективності розглянутих
конфігурацій антенних решіток від їх основних параметрів. Виконано дослідження використання можливих варіантів конфігурації та ефективності антенних решіток для кореляційно-інтерферометричного пеленгування. Показано, що при покращанні
параметрів селективності антенних решіток, таких
як рівень бічних пелюсток, ширина головної пелюстки, коефіцієнт спрямованої дії і коефіцієнт шумової ширини головної пелюстки діаграми спрямованості та незмінній кількості радіоканалів, ефективність
конфігурації
антенної
решітки
радіопеленгатора буде збільшуватись. Запропоновано варіант оцінки ефективності просторово-частотної селективності конфігурацій антенних решіток, що кількісно враховує усі основні особливості
реалізації їх просторового та часово-частотного
тракту та визначає їх завадостійкість.
В [7] проведено аналіз швидкодії безпошукового цифрового кореляційно-інтерферометричного
пеленгатора з двовимірним кореляційним обробленням просторового сигналу. Оцінено швидкодію
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пеленгування при використанні лінійної антенної
решітки.
У роботах [8–9] досліджені нелінійні спектральні методи пеленгування, які забезпечують високу
просторову роздільну здатність прийнятих випромінювань. Такі методи мають ряд суттєвих для систем радіомоніторингу недоліків, таких як великий
час обробки сигналів, що в кілька разів більший ніж
для пошукового кореляційноінтерферометричного
методу пеленгування; необхідність точної апріорної інформації про кількість прийнятих в суміші випромінювань; зміщення оцінок напрямків, що погіршує точність пеленгування; втрата стійкості роботи при низьких (близько 10дБ) вхідних
відношеннях сигнал/шум. В результаті часова ефективність застосування спектральних методів пеленгування, що визначається, в першу чергу, відношенням швидкодія/точність пеленгування, в системах
радіомоніторингу
недостатня.
Це
підтверджується відсутністю їх використання в сучасних цифрових пеленгаторах систем радіомоніторингу [1, 2].
Таким чином, для використання в автоматизованих системах радіомоніторинга розробка критерія ефективності кореляційно-інтерферометричних
радіопеленгаторів з урахуванням швидкодії та точності пеленгування є актуальною задачею.
Невирішеною раніше частиною загальної проблеми розробки ефективних швидкодіючих кореляційно-інтерферометричних радіопеленгаторів є розробка критерія ефективності кореляційно-інтерферометричних радіопеленгаторів.
Метою
статті
є
розробка
критерія
ефективності
кореляційно-інтерферометричних
радіопеленгаторів.
Викладення основного матеріалу. Нехай
здійснюється прийом впродовж обмеженого часу
аналіз часового радіовипромінювання S (t ) з рівномірно розподіленою спектральною густиною потужності S 2 ( )  const в межах відомої смуги  S
частот рознесення у просторі на базу d двома ідентичними пеленгаційними радіоканалами. Будемо
вважати, що пеленгаційні радіоканали мають власні адитивні стаціонарні часові шуми n1 і n2 з однаковою спектральною густиною потужності відповідно N1 ( )  N 2 ( )  const , що рівноцінно розподілена в межах смуги  k їх просування. Напрямок
 S на ДРВ S (t ) апріорі невідомий і є випадковою
величиною з рівномірним розподілом густини імовірності в секції (0  180) 0 . Просторово ДРВ S (t )
знаходиться відносно апертури антенної бази пеленгатора в дальній зоні, а саме випромінювання S (t )
і власні адитивні шуми n1 і n2 пеленгаційних радіоканалів можуть мати кругову F ( )  1 або гостроспрямовану F ( )  1, де  { Н . , В } діаграми спрямованості. Для вказаних умов необхідно визначити
напрямок на ДРВ S (t ) відносно антенної бази d ,
початкові умови пеленгування можуть бути представлені наступним чином:
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U 1 (t )  S (t )  n1 (t );
U 2 (t )  S (t   S )  n2 (t ),

(1)

де U 1 (t ),U 2 (t ) - реалізації адитивної суміші сигналу S (t ) , що прийняли першим і другим пеленгаційним каналом відповідно,  S – відповідна затримка прийому сигналу S (t ) між пеленгаційними радіоканалами.
Для вказаних умов оптимальну оцінку напрямку ˆ на ДРВ за критерієм максимуму правдоподібності забезпечує кореляційний метод пеленгування. Інформаційним параметром, за яким оцінюється напрямок ˆ на ДРВ, є відносна затримка  S
прийому випромінювання S (t ) між рознесеними у
просторі пеленгаційними радіоканалами пеленгатора. Правдоподібна оцінка ˆS відносної затримки
визначається по максимальному значенню взаємно
кореляційної функції K12 ( ) прийнятих реалізацій

U1 (t ) і U 2 (t ) пеленгаційними радіоканалами:

ˆS  arg{max( K12 ( ))},

(2)

де K ( )  U (t )U (t   )dt – взаємно кореля12
2
 1
ційна функція прийнятих сумішей U1 (t ) і U 2 (t ) .
Безпосередньо рівняння правдоподібності (2)
оцінки ˆS відносного часу затримки прямого
розв’язку не має [1, 2, 10]. Тому положення максимуму max( K12 ( )) взаємно-кореляційної функції
визначають зазвичай одним із двох основних методів пошуку і паралельним (багатоканальним) і послідовним (одноканальним). При паралельному методі використовують багатоканальний корелятор,
який містить M одночасно (паралельно) працюючих каналів кореляційного оброблення (прийому).
В результаті сукупністю M каналів корелятора визначається відповідно M дискретних значень
K12 ( m ) | m {0, M  1} взаємно-кореляційної функції K12 ( ) для масиву { m } з M можливих значень

 m { max , max } відносної затримки прийому, де максимальне значення  max  d / c визначається величиною бази d . Перевагою паралельного кореляційного алгоритму є відповідно мінімальна тривалість
пеленгування, висока швидкодія пеленгування з
можливістю в реальному масштабі часу оцінювати
динамічно змінювану EMO, коли тривалість пеленгування і часу та оцінки напрямку ˆ на ДРВ дорівнює тривалості одного циклу Tкор кореляцій оброблення:

min( Tпел )  Tа  Tкор .

(3)

Основним недоліком паралельного алгоритму
кореляційного методу пеленгування є великі (максимальні) апаратурні витрати.
Послідовний алгоритм кореляційного пеленгування передбачає використання одноканального
корелятора і реалізує послідовну у часу оцінку усіх
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M можливих дискретних значень взаємно-кореляційної функції K12 ( m ) з подальшим вибором її ма-

ксимального значення. Одноканальний корелятор
використовує змінну регульовану лінію затримки,
що забезпечує умову  m  m   ,  m  { max, max } , де
 – крок по затримці. Перевагою послідовного алгоритму є мінімальні апаратурні витрати (один канал кореляційного оброблення), але є суттєвим
його недоліком велика тривалість кореляційного
оброблення, відповідно низька швидкість пеленгування:

Tпел  M  Tкор .

(4)

Необхідно відмітити, що зазвичай дискретність  затримки вибирають рівною середньоквадратичному відхиленню похибки  оцінки затримки ˆS , що визначає необхідну кількість каналів M
кореляційного оброблення. Однак при зростанні відношення сигнал/шум на виході корелятора і відповідно зменшенні  середньоквадратичної похибки оцінки ˆS затримки кількості M дискретних
K12 ( m ) кореляційної функції: K12 ( m ) суттєво
зростає M   , що зумовлює відповідно суттєві
апаратурні або часові витрати пеленгування. Також
спільним суттєвим недоліком паралельного і послідовного алгоритмів кореляційного пеленгування є
наявність додаткової окрім шумової похибки дискретності оцінки  S затримки, яка визначається
дискретним характером встановлення значень  m
очікуваних значень затримки і обмеженістю їх кількості M   :

  ( m1   m )  2 .

(5)

В цілому обидва варіанти алгоритму оцінки
максимуму max{ K12 ( )} взаємо-кореляційної функції не забезпечують отримання точного його значення за умови використання обмеженої кількості
каналів кореляційного оброблення, тобто M   ,
або за умови обмеженої тривалості кореляційного
оброблення і, відповідно, тривалості Tпел пеленгування, навіть при відсутності власних шумів U1 (t ) і

U 2 (t ) пеленгаційних радіоканалів.
З урахуванням цього якість або ефективність
 методів і алгоритмів кореляційного пеленгування доцільно оцінювати за відношенням точність/(швидкодія, апаратурні витрати) [1,2]:
F ( )
 T  ,
(6)
Fв (Т пел , Z)
де FT (  ) – функціонал по точності середньоквадратичного значення похибки  пеленгування;

Fв (Т пел , Z) – 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 можливості оцінювати точність пеленгування для різних початкових умов доцільно, щоб функціонал
FT (  ) враховував також наступні параметри пеленгатора: середньоквадратичне відхилення   похибку пеленгування, ширину сектора D пеленгування, коефіцієнт фільтрації K f по шумам і завадам, кількість сигналів

M S , що може бути
оброблено за один цикл T0 огляду сектора D пеленгування. В результаті при k  S функціонал
FT (  ) може бути представлений наступним чином:
FT (  )  ( D /   )  K f M S ,

(7)

де K f  qвих /qвх – коефіцієнт фільтрації пеленгатора, що кількісно дорівнює коефіцієнту покращення відношення (шум + завада);
qвих ,qвх – відношення сигнал (шум + завада) на
виході і вході пеленгатора відповідно, в межах
смуги пропускання S його пеленгаційних радіоканалів.
При кореляційному пеленгуванні інформаційним параметром для оцінки напрямку  на ДРВ є
відносна затримка  прийому випромінювання S (t )
пеленгаційними радіоканалами, яка має діапазон
можливих значень D , тому рівняння (7) доцільно
представити з використанням відповідних D і середньоквадратичної похибки   оцінки відносної 
затримки наступним чином:

FT (  )  ( D /   )  K f M S ,

(8)

де D  2  d / c – ширина діапазону можливих
значень відносної  затримки;
K f – коефіцієнт фільтрації кореляційного оцінювання відносної  затримки;
M S – кількість сигналів, що обробляються за
один цикл кореляційного оцінювання відносної 
затримки в діапазоні D .
Функціонал Fв (Т пел , Z) часових і апаратурних
витрат повинен враховувати часові Т пел і апаратурні
Z витрати з урахуванням їх пріоритетності, що визначається відповідними ваговими коефіцієнтами.
В загальному випадку більш критичним (пріоритетним) параметром є часові Т пел витрати, тому функціонал часових та апаратурних витрат Fв (Т пел , Z)

доцільно представити наступним чином:

Fв (Т пел , Z)  Tпел    Z,

(9)

де  – ваговий коефіцієнт апаратурних витрат
з розмірністю [с / канали].
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При цифровій реалізації алгоритмів кореляційного пеленгування їх відповідні часові витрати Т пел
доцільно оцінювати більш уніфікованим і узагальненим показником, таким як кількість N on.k операцій кореляційного оброблення. Це дозволяє не враховувати при оцінці часових витрат Т пел конкретні
технологічні особливості і експлуатаційні характеристики технічних засобів цифрового оброблення,
такі як технологія виготовлення, тактова частота,
архітектура, електроспоживання, габарити, вага,
ціна. В результат рівняння (9) прийме вигляд:

Fв ( N on.k )  N on.k    Z .

(10)

З урахуванням (8) і (10) рівняння (6) прийме
вигляд:
N on.k    Z
.

(11)
( Dr  r )  K fr  M sr
За умови перевищення ширини смуги  s пеленгаційних радіоканалів ширини  k спектра



N on.k    Z
,
( Dr  r )  K fr  M sr  ( D /  p )  K f  M s

(12)

де K fr , K f – коефіцієнти фільтрації кореляційного оброблення і частотної селекції відповідно;
D – ширина частотного сектору (смуги) пеленгування (огляду і аналізу);
 p – роздільна здатність за частотою  ;
M sr , M s – кількість сигналів, що обробляється
в межах часового Dr і частотного D секторів пеленгування відповідно.
Коефіцієнт фільтрації K f частотної селекції
зазвичай визначається в першу чергу значення селективності (подавлення) частотного фільтра в
смузі затримування, тобто рівнем K БП його бічних
пелюсток: K f  1/K БП [2, 4].
Для умов використання в радіоканалах кореляційного пеленгатора гостроспрямованих антен, що
реалізуються зазвичай на основі багатоелементних
АР, в процесі пеленгування використовується попередня просторова селекція випромінювань. Якість
попередньої просторової селекції також доцільно
оцінювати відповідним коефіцієнтом фільтрації
K f , кількістю сигналів M s , роздільною просторо-

S ( j) радіовипромінювання ДРВ пеленгується,
тобто k  s перед кореляційним аналізом здійснюється попередня частотна фільтрація випромінювання S (t ) . Для цих умов етапи попередньої частотної селекції і кореляційного оброблення будуть вою здатністю
 p і шириною просторового секхарактеризуватися відповідними значеннями коефіцієнту фільтрації, ширини діапазону аналізу і кі- тора D пеленгування. Для вказаних умов рівняння
лькості сигналів, що обробляються. В результаті рі- ефективності (12) пеленгування прийме вигляд:
вняння (11) прийме вигляд:
N on.k    Z
,
 , ,t 
(13)
( D  p )  K f  M s  ( D /  p )  K f  M s ( Dr /  r )  K fr  M sr

де K f – коефіцієнт фільтрації просторової селекції;
 p – роздільна здатність просторової селекції;

M s – 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 випромінювань за напрямком  , частотою  і затримкою  , а
також відповідних значень коефіцієнтів фільтрації
( K f , K f , K f ) і кількості сигналів ( M s , M s , M s ) . З
урахуванням цього рівняння (11), (12), (13) ефективності пеленгування можуть бути представлені у
співвідношенні (кількості операцій і каналів) на
один біт інформації:
N on.k    Z
.

(14)
log 2 [(Dr  r )  K fr  M sr ]

N on.k    Z
.
log 2 [1  ( D  p )  K f  M s ]  log 2 [1  ( D /   )  K f  M s ]

(15)

 , , 


N on.k    Z
D
D
D
log 2 [1    K f  M s ]  log 2 [1    K f  M s ]  log 2 [1    K f  M sr ]
 p
 p


Аналіз рівнянь (14), (15), (16) ефективності алгоритмів пеленгування показує, що запропоновані
оцінки ефективності за відношенням (точність/швидкодія) не залежить від апріорі невизна-

.
(16)

чених і різних абсолютних значень параметрів точності, 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 також можливість їх практичної реалізації на основі
оптимального оброблення.
Враховуючи обраний критерій ефективності 
реалізації кореляційного пеленгування визначимо
такі методи і алгоритми для відповідних початкових умов, які забезпечують мінімум кількості операцій і апаратурних витрат ( N on.k  2Z ) на один біт
отриманої інформації про напрямок  на ДРВ:



F ( )  min{}.

(17)

Необхідно відмітити, що формування і аналіз
взаємно-кореляційної функції K12 ( ) прийнятих реалізацій сигналу S (t ) забезпечує можливість отри-

мання максимально правдоподібної оцінки  відносної затримки прийому і відповідного напрямку

 на ДРВ.
Тому підвищення ефективності алгоритмів кореляційного пеленгування доцільно реалізовувати
шляхом скорочення часових і обчислювальних
N on.k витрат. Це можливо досягти за рахунок мінімізації кількості Lk дискретних відліків взаємнокореляційної функції K12 ( ) , по сукупності яких
оцінюється її глобальне максимальне (екстримальне) значення {K12 ( )} , тобто L   D  . Звичайно,

k 
  
мінімально можливе значення min{ Lk } кількості
дискретних відліків взаємно-кореляційної функції
K12 ( ) дорівнює одиниці, тобто min{ Lk }  1 . Це досягається за умови використання таких алгоритмів,
що забезпечують отримання прямого розв’язку рівняння правдоподібності і відповідно прямої оцінки
екстремального
значення
оцінки
 m  arg max{ K12 ( )} відносної затримки прийому
сигналу S (t ) .
Точність правдоподібної оцінки  відносної
затримки при кореляційному обробленні однозначно досягається забезпеченням необхідного коефіцієнта K f фільтрації і відповідної тривалості
часу та аналізу-прийому суміші, U (t )  S (t )  n(t )
або збільшенням кількості одночасно працюючих
кореляційних пеленгаторів чи кількості пеленгаційних радіоканалів.
Дисперсія  2 похибки правдоподібної оцінки
відносної затримки  одночасно визначається досягнутим відношенням сигнал/шум qвих на виході
корелятора:

 2  1 / qвих .

(18)

В свою чергу вихідне відношення сигнал/шум
qвих залежить від відношення сигнал/шум на вході
q вх пеленгаційних радіоканалів і коефіцієнта K f фільтрації:

qвих  qвх  K f .

(19)

При цифровому обробленні значення K f коефіцієнта фільтрації визначається кількістю N s статистично незалежних відліків суміші U1 (t ) ; U 2 (t ) в
кожному пеленгаційному каналі [2, 4]:

K f  N s ; Ta  N s  T ,

(20)

де T – період дискретизації суміші U (t ) в пеленгаційних радіоканалах.
Аналіз рівнянь (18), (19) і (20) показує, що точність кореляційного пеленгування і ефективність
його реалізації не може досягатися скороченням кількості N s накопичуваних відліків сигналу S (t ) і
відповідного значення коефіцієнта фільтрації K f .
Оцінимо ефективність відомого пошукового
цифрового методу кореляційного пеленгування за
запропонованим критерієм оптимальності (17) за
умови M s  1 ,   Z  Non.k :

 2  q (t ) / N s ; K f  N s ;
D N  ( D )  N ;
Lk 
; on.k
s


(21)
( D )
,
  1
 
( D )

де N on.k – кількість пар операцій множення
N mult і додавання N sum при оцінці Lk дискретних
значень взаємно-кореляційної функції K12 ( ) .
Аналіз рівняння (21) показує, що відомий
пошуковий метод забезпечує ефективність   1,
рівну одиниці, яка не залежить від параметрів сигналу S (t ) та точності  2 оцінки відносної затримки
і не може бути покращена збільшенням відліків N s
сигналу S (t ) і Lk функції K12 ( ) .
Таким чином новою науковою задачею подальших досліджень є розробка швидкодіючих цифрових методів кореляційного пеленгування, що забезпечують можливість прямої правдоподібної оцінки відносної затримки  m за екстремальним
значенням max{ K12 ( )} взаємно-кореляційної функції на основі її одного дискретного відліку.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, аналіз запропонованих рівнянь критерія ефективності алгоритмів пеленгування показує, що запропоновані оцінки ефективності за відношенням (точність/швидкодія) 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 різним параметрам пеленгатора, а також можливість їх практичної реалізації на основі оптимального оброблення.
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Отримані результати доцільно використовувати при реалізації апаратури систем радіомоніторингу та радіонавігації, які функціонують в складній динамічній ЕМО.
Дані дослідження є продовженням роботи по
розробці безпошукових спектральних методів кореляційно-інтерферометричного пеленгування.
В подальшому необхідно виконати дослідження ефективності розроблених безпошукових
спектральних методів кореляційно-інтерферометричного пеленгування.
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