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ENGINEERING AND TECHNOLOGY 

 

ТЕРМОФІЗИЧНИЙ СЕНСОР ГАЗУ 

 

Бойкиня А. О., 

магістрант кафедри мікроелектроніки 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

 

 

Анотація. Об’єктом дослідження є МЕМС сенсори потоку і густини газу. 

Предметом дослідження є усунення недоліків вже існуючих схожих систем, 

збільшення точності виміру і діапазону вимірюваних тисків газу і безпечне 

функціонування системи в критичних умовах. 

Метою роботи є досягнення ефективного функціонування сенсору на 

сучасному рівні, з використанням допоміжних функціональних модулів, для 

контролю роботи системи і отримати довершений функціональний прилад, який 

буде легкий у використанні, навіть для звичайного користувача. 

В ході роботи аналізуються методи визначення теплофізичних параметрів 

середовища з використанням первинних перетворювачів по технології МЕМС, 

які виготовляються по структурі нагрівач, чутливий елемент і пасивні 

компоненти. Також описується розрахунки для визначення потоку, густини і 

тиску газу. 

Розглядається реалізація повного, функціонального датчика виміру 

параметрів газу на основі програмованої системи на кристалі на основі Cypress 

PSoC 3. Також забезпечується бездротова передача даних на персональний 

комп'ютер. Це забезпечується мікросхемою PRoC (програмований радіоканал на 
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кристалі) CYWUSB6935. Контролер PSoC з'єднується з модемом через 

послідовний інтерфейс SPI. Цей модуль підтримує зв’язок на відстані до 50 

метрів. 

В висновку роботи розглядаються як переваги так і недоліки 

запропонованого методу, які були обгрунтовані на основі порівняння з іншими 

вже відомими схожими методами. 

Ключові слова: PSoC, Густина, МЕМС-сенсор, Потік, Сенсор газу. 

 

 

Значну частину всіх типів вимірювань, які виконуються в сучасних 

промисловості та науці, займають вимірювання температури. Серед засобів 

вимірювання температури значне місце займають терморезисторні первинні 

перетворювачі, робота яких заснована на залежності їх опору від температури. 

Останнім часом терморезисторні перетворювачі виготовляються по 

мікроелектронних технологіях створення МЕМС. Крім безпосереднього 

вимірювання температури, сучасні терморезисторні перетворювачі широко 

використовуються для дослідження фізичних параметрів газу або рідини – тиску, 

об'ємної витрати, лінійної швидкості, хімічного складу середовища тощо. 

Методики проведення вимірювань передбачають використання в складі 

первинного перетворювача активного нагрівача і використовують фізичні 

процеси теплообміну між окремими елементами терморезистивних 

перетворювачів, виготовлених по технології МЕМС. Крім традиційних методик 

аналізу процесів стаціонарного теплообміну, на сьогоднішній день актуальні 

методики, що передбачають дослідження перехідних процесів встановлення 

термодинамічної рівноваги. 

Метою роботи є розробка багатофункціонального сенсору виміру потоку і 

густини газу на основі апаратної платформи PSoC, яка вимірює параметри 

сенсору який в свою чергу виготовлений по технології МЕМС. 
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В якості прототипу будемо розглядати спосіб виміру густини газу за 

допомогою визначення теплофізичних характеристик газу – теплоємності та 

теплопровідності в мікроскопічних об’ємах, а саме по теплообміну через газ між 

нагріваним елементом та близько розташованим від нього тепловим сенсором по 

стаціонарній та нестаціонарній складовій теплообміну одночасно. В цьому 

способі через нагрівальний елемент пропускають електричний струм в 

імпульсному режимі з амплітудою та тривалістю імпульсу струму такою, щоб і 

постійна і змінна складові температури досягали теплового сенсора. 

Теплопровідність газу визначають по постійній складовій температури сенсора, 

теплоємність по змінній складовій температури сенсора, а густину визначають 

по теплопровідності та теплоємності газу за емпіричною формулою. 

Визначення густини газу вирішується тим, що у вже відомому способі 

(Kenzo Kitamura & Tetsuo Miura, 1981) вимірювання густини газів шляхом 

визначення теплообміну між нагрівальним елементом та газом, в якому 

пропускають електричний струм через нагрівальний елемент, новим є те, що 

пропускання електричного струму проводять в періодичному режимі за 

гармонійним законом, вимірюють зсув фази коливання температури газу на 

відстані d від нагрівального елементу по відношенню до фази коливання 

температури нагрівального елементу, а густина визначають за формулою (1). 

 

                                                                                        (1) 

 

де T – температура газу; 

ω – частота коливань температури; 

Δϕ – зсув фази коливань температури на відстані d; 

А – константа; 

L – середня довжини вільного пробігу молекул. 
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Якщо констанат А невідома з попередніх вимірювань, тоді спочатку 

визначаємо її. Для цього розміщують в газі з відомою густиною ρо нагріваний 

елемент, пропускають через нього струм, що змінюється за гармонічним законом 

І = Іо(1+Sin(ωt)), вимірюють температуру газу та частоту коливань струму. 

Відносно коливань струму вимірюють фазу коливань температури нагріваного 

елемента ϕ1 та фазу коливань температури газу ϕ2 на відстані d від нагріваного 

елемента за допомогою малоінерційного термометра. Після визначення різниці 

фаз, визначають константу A за формулою (2). 

 

                                                                                                     (2) 

 

де ρо – відома густина газу; 

ω – частота температурних коливань; 

Δϕ – зсув фази коливань температури на відстані d. 

 

Потім підставляємо відоме вже значення параметру А в формулу для 

розрахунку густини (1). 

Також розглядається спосіб вимірювання потоку газів таким же самим 

шляхом як і густину газу. Тобто створюємо електричним струмом періодичні 

коливання температури нагрівача, та визначення зсуву фази коливань 

температури на відстані d від нагрівача відносно коливань температури 

нагрівача. 

Задача визначення потоку газу вирішується визначенням параметрів 

теплообміну через газове середовище між нагрівачем та термосенсором на 

певній відстані від нагрівача. Але в цьому випадку сигнал на тепловому сенсорі 

порівнюють з опорним сигналом, якщо сигнал сенсора менший опорного 

сигналу, нагрівач вмикають, коли сигнал теплового сенсора дорівнює або 
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перевищує опорний сигнал, нагрівач вимикають (рис. 1). Вимірюють частоту 

релаксаційних коливань, що виникають, а потік газу визначають за формулою: 

 

                                                                                                 (3) 

 

де ω – частота автоколивань температури нагрівача при потоці що 

вимірюється; 

ωо – константа, котра дорівнює частоті автоколивань температури 

нагрівача при нульовому потоці; 

A – константа, котра визначається геометрією каналу та відстанню між 

нагрівачем та тепловим сенсором. 

 

 
Рис. 1. Схема вимірювання частоти зсуву 

 

Спочатку визначають константу ωо, якщо вона невідома з попередніх 

вимірювань. Для цього в нерухомому середовищі (з нульовим потоком) за 

допомогою нагрівача R2 збуджують теплову хвилю. Через проміжок часу  

теплова хвиля через середовище досягає теплового сенсора R1. За допомогою 

термо сенсора R1 відбувається перетворення температури середовища в 

електричний сигнал, котрий подають на компаратор-інвертор OA1, де сигнал 

сенсора порівнюють з опорним сигналом Uоп. 
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Коли сигнал на сенсорі більший або рівний опорному сигналі Uоп, на 

виході інвертора формується низький рівень напруги, котрий подають на 

нагрівач R2, що призводить до вимкнення нагрівача і формування фази спаду 

температури в тепловій хвилі. Коли спад температурної хвилі досягне теплового 

сенсора R1 і його температура впаде нижче рівня, що відповідає сигналу Uоп, на 

виході інвертора сформується високий рівень напруги, котрий подають на 

нагрівач, що призводить до вмикання нагрівача і збудження нового фронту 

теплової хвилі, тобто цикл повторюється. В результаті виникають релаксаційні 

коливання. Вимірюють частоту автоколивань, котра визначає константу ωо 

(Заворотный, & Борисов, 2008). 

Потім визначають константу А. Для цього створюють відомий потік R1 і 

умови для автоколивань та вимірюють частоту автоколивань R2, що відповідає 

цьому потоку. Константу А визначають за формулою (3). 

 

                                                                                                       (4) 

 

Коли константи ωо та А відомі, то вимірюють частоту автоколивань та 

визначають величину потоку за формулою (3). 

Схема вимірювання сенсорів була реалізована на основі PSoC 

(програмована система на кристалі). Завдяки можливостям PSoC, 

інтелектуальний сенсор здатний виконувати самодіагностику, цифрове 

перетворення аналогового сигналу, що надходить з чутливого елемента, здатний 

компенсувати нелінійність функції перетворення, компенсує залежність від 

зовнішнього впливу (температури навколишнього середовища). Всі ці функції 

реалізовані на одному чіпі CY8C26466 (Рис.2). Чіп містить мікропроцесорне 

ядро, пам'ять, підсилювачі, фільтри, компаратор, АЦП, ЦАП, цифровий 

інтерфейс. 
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Сенсор температури тут це МЕМС сенсор з структурою (нагрівач, 

чутливий елемент, пасивні компоненти). 

Чутливий елемент стійкий до перевантажень по тиску і ніякий тиск не 

може зруйнувати його, один газовий сенсор тиску може забезпечити 

вимірювання тиску газу у всьому діапазоні агрегатного стану газу – від 

глибокого вакууму до перетворення газу в рідину. 

Для забезпечення бездротового інтерфейсу сенсори забезпечені 

мікросхемою PRoC (програмований радіоканал на кристалі) CYWUSB6935. 

однокристальний приймопередавач CYWUSB6935 являється 2.4 ГГц – модемом 

з розширенням спектра сигналу прямої послідовністю (DSSS) і Гаусовим 

зміщенням частоти маніпуляції (GFSK). Зв'язок контролера PSoC з модемом 

здійснюється через послідовний інтерфейс SPI. Модуль CYWUSB6935 

підтримує зв'язок на відстані до 50 метрів при швидкості передачі даних – до 62.5 

Kбит / сек (Кацан, 1997). 

Для зв'язку сенсорів з персональним комп'ютером через інтерфейс USB 

служить блок бездротового зв'язку з USB контроллером. Блок містить 

аналогічний модуль зв'язку як і у сенсорів на базі CYWUSB6935 і USB 

контроллер CY8C24794, який підключається безпосередньо до бездротового 

модулю через послідовний інтерфейс SPI. 
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Рис. 2. Блок схема інтелектуального датчика 

 

Отриманий результат є основою для реалізації перспективної конструкції 

багатофункціонального термореактивного датчика для двосторонньої реєстрації 

витрат газу. 

Висока точність та зручність методу обумовлена тим, що потік визначають 

по формулі, в котрій вимірювана величина лінійно залежить від частоти 

коливань, до формули входять величини, що можуть бути виміряні з високою 

точністю (частоти ω та ωо), та константи, що визначаються геометрією (A, d). 

Слід зауважити, що коливання електричного струму мають не гармонійну форму 

типу синусоїди, а коливання типу меандр, що забезпечує більшу завадостійкість. 

За рахунок подачі змінного струму на нагрівач, ми збільшуємо діапазон 

можливого вимірювання густини. 
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Для отримання максимальної точності в широкому діапазоні вимірюваних 

потоків, тепловий сенсор та нагрівач мають мати мінімальну теплоємність та 

геометричні розміри при максимальному відношенні площі до об'єму, щоб не 

вносити похибки за рахунок теплової інерційності. 

Недоліком цього способу є нелінійна залежність зсуву фази коливань від 

величини потоку газу чи рідини, що призводить до того, що чутливість швидко 

падає зі зростанням величини потоку. Крім того, зсув фази коливань температури 

залежить від теплофізичних властивостей газу чи рідини, тому для різних 

середовищ необхідно підібрати оптимальну частоту коливань температури.  

Запропонована модель може бути використана у відкритих системах, таких 

як COMSOL, для розрахунку та опису роботи пристроїв, заснованих на 

використанні термоелектричних процесів у малогабаритних конструкціях. 

 

Література: 

[1] Kenzo Kitamura & Tetsuo Miura. (1981). Humidity Sensor for Absolute Humidity 

Measurement and its Applications. Proc.1st Sensor Symposium, 119-123. 

[2] Заворотный, В. Ф. & Борисов, А. В. (2008). Интеллектуальные газовые 

сенсоры на основе МЕМС, PSoC и PRoC. 1-я Международная конференция 

«Электронная компонентная база. Состояние и перспективы развития», 30 

сентября – 3 октября 2008 г. 

[3] Кацан, И. И., Заворотный В. Ф. и др. (1997). Способ изготовления 

терморезистивного преобразователя. (Патент России 2085874). 
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біоресурсів і природокористування України 

«Бережанський агротехнічний інститут» 

м. Бережани, Україна 

 

Розвиток сучасних видавництв та типографій досяг того рівня, де однією з 

вирішальних переваг виготовлення конкурентноздатної продукції виступає 

впровадження автоматизованих систем різного призначення. Зокрема, 

комп’ютеризація додрукарських процесів дозволяє скоротити витрати 

виробництва – зменшити час підготовки книжкової продукції та значно 

підвищити її якість.  

Сукупність технічних засобів, що їх використовують у додрукарських 

процесах, утворюють автоматизовані системи, які відносять до класу складних 

систем. Різна спеціалізація видавництв накладає додаткові умови при 

проектування таких систем та вимагає створення методів вибору технічних 

засобів (ТЗ) та їх складових. 

Проблеми, що виникають при проектуванні автоматизованих систем (АС) 

можуть бути вирішені успішно лише завдяки використанню спеціальної 

методології, що ґрунтується на концепції систем. Цю методологію прийнято 

називати системним підходом або системним аналізом. Згідно із концепціями 

системного підходу задача вибору ТЗ (персональних комп’ютерів (ПК) може 

бути розв’язана як одна із підзадач задачі проектування АС загалом. 
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Найбільш доцільним для вибору ПК вважають спосіб, що ґрунтується на 

математичному моделюванні процесу функціонування ПК. Способи 

математичного моделювання процесу функціонування ЕОМ поділяють на два 

види: аналітичне та імітаційне моделювання (Сеньківський, & Козак, 2008).  

Аналітичне моделювання дозволяє подати модель у вигляді систем рівнянь 

та нерівностей. Головна проблема, що виникає при застосуванні способів 

аналітичного моделювання, – формалізація та опис процесу функціонування ПК. 

Тому в таких випадках постановка задачі є наближеною і носить обмежений 

характер, не враховуються особливості роботи комп’ютерного забезпечення у 

складі конкретної АС. 

Основними недоліками способів імітаційного моделювання є 

трудомісткість розробки імітаційних моделей та великі затрати машинного часу 

на проведення самого процесу моделювання. Окрім того, імітаційна модель 

процесу функціонування ПК у складі однієї АС, зазвичай, незастосовна для 

вибору ПК, що входить до складу іншої АС. 

Концептуальна модель задачі вибору КТЗ може бути представлена з 

допомогою апарату теорії дослідження операцій. Згідно з цією теорією операція 

подається як система дій, що об’єднані єдиним задумом і направлена на 

досягнення певної мети. Ефективність операції описується цільовою функцією 

W, що приймає дійсне числове значення. Цільову функцію називають також 

показником ефективності. За наявності функції W мета операції полягає у 

максимізації або мінімізації цільової функції. Для цього в розпорядженні є ряд 

керованих параметрів, з допомогою яких можна впливати на параметри, що 

виступають в ролі аргументів цільової функції. На результат операції окрім 

керованих параметрів впливають також некеровані параметри, що визначають 

умови проведення операції. Під час виконання дослідження операції мають бути 

враховані обмеження, що їх накладають на керовані та вихідні параметри. 

Математичну модель задачі вважають побудованою, якщо відомі наступні 

залежності: 
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При побудові концептуальної моделі задачі вибору КТЗ АСПКВ, як задачі 

дослідження операцій, важливе місце займає вибір цільової функції W. 

Враховуючи особливості АСПКВ, в якості цільової функції доцільно вважати 

сумарну вартість КТЗ (Піх, & Сеньківський, 2013). 

Розв’язання задачі вибору КТЗ АСПКВ ускладнюється за рахунок 

відсутності залежностей, що представленні в задачі у вигляді системи обмежень. 

Для вирішення проблеми застосовують спеціально розроблений двоетапний 

ресурсо-орієнтований метод: на першому етапі визначають обчислювальну 

потужність КТЗ, на другому – на основі результатів виконання першого етапу 

проводять вибір складу КТЗ. 

У рамках задачі вибору КТЗ означення поняття обчислювальної 

потужності проводиться у відповідності з так званим ресурсним підходом. Згідно 

цього підходу обчислювальна потужність КТЗ – векторна величина, кожна 

компонента якої є величиною обчислювального ресурсу одного із модулів КТЗ. 

У процесі вибору розглядаються всеможливі варіанти комплектації ПК 

технічними засобами, а не остаточне число варіантів із чітким комплектом ТЗ. 

При формалізованому представленні структур КТЗ використовують 

поняття фізичного та логічного модулів. Фізичний модуль – один або сукупність 

декількох реально існуючих ТЗ, кожен з яких описується повним набором 

параметрів відповідної групи, а також множиною допустимих функціональних 

зв’язків з фізичними модулями інших груп. Логічний модуль є деяким 

віртуальним, реально неіснуючим технічним засобом, – відноситься до однієї із 

груп ТЗ та описується неповним набором параметрів модулів відповідної групи 

(Сеньківський та ін., 2019). 
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Використання комп’ютерного забезпечення у видавничій галузі як одного 

із засобів автоматизації редакційно-поліграфічних процесів, має ряд 

особливостей. В першу чергу це стосується вимог до потужностей персональних 

комп’ютерів та їх апаратних складових у зв’язку із опрацюванням прикладними 

програмами текстової та графічної інформації, якою насичені сторінки 

друкованої продукції. Тому вибір спеціалізованого комп’ютерного забезпечення 

методом ресурсо-орієнтованого підходу є одним із шляхів оптимальної 

комп’ютеризації додрукарських процесів та створення на її основі 

високопродуктивних робочих станцій.  
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Анотація. Одним з нових науково-технічних і науково-технологічних 

напрямків, який забезпечив досягнення мікроелектроніки і оптоелектроніки 

останнього десятиліття, є методи локального зміни структури, мікрогеометрії і 

властивостей напівпровідників і, перш за все, локального видалення матеріалу. 

Локальне видалення матеріалу напівпровідника – процес зворотний 

кристалізації – використовує анізотропію властивостей матеріалу, а саме, 

анізотропію швидкостей травлення поверхонь монокристалів, і дозволяє 

декристалізувати його будову в природних структурно-геометричних формах. 

Структурно-геометричні мікроморфології монокристалів (мікрорельєф), 

притаманні процесам анізотропного травлення (АТ), і неплоскі (мікрорельєфні) 

кордони розділу з програмованим профілем p-n-, гомо- та гетеропереходів 

робить істотний вплив на їх якість, властивості і характеристики, призводять до 

специфічних нових властивостей, через які інтерес до таких структур значно 

зростає. Це диктується з одного боку практичними вимогами поліпшення 

характеристик структур, з іншого боку, розумінням фізичних явищ і процесів на 

неплоских межах розділу.  
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Спільність фізичних і технологічних проблем, розуміння явищ, що 

сприяють виникненню опуклих («спонтанних») мікрорельєфів з високою 

щільністю, однорідністю і відтворюваністю визначало мету роботи, якою було: 

- дослідження взаємодії монокристала напівпровідника із середовищем, 

що призводить до препарування його мікрогеометрії і кристалізації на 

мікрогеометрії, 

- дослідження взаємодії препарованих мікрогеометрії з випромінюванням, 

який розкриває його характер, для прогнозування та реалізації потенційних 

можливостей таких мікрорельєфів. 

В висновку роботи розглядаються перспективи використання 

мікрорельєфу напівпровідників IV групи і сполук 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝑉𝑉 отриманого за 

допомогою анізотропного травлення на основі порівняння з мікрорельєфом Si. 

Ключові слова: Мікрорельєф, Анізотропне травлення, Морфологія 

поверхні, Мікрогеометрія. 

 

 

У сучасній напівпровідниковій електроніці і оптоелектроніці ясно видно 

дві тенденції. Перша – прагнення до інформативності, тобто збільшення рівня 

інтеграції і відповідно мікромініатюризації компонентів для реалізації більшого 

числа схемних функцій на даній площі. По-друге, підвищення вимоги до 

електричних принципів роботи даного продукту як окремих компонентів, так і 

системи в цілому, їх стабільності, надійності, відсотку виходу придатних 

виробів. Паралельно цим тенденціям, а може бути, і завдяки їм, розвиваються 

фундаментальні дослідження, оскільки розміри компонентів стають порівнянні 

з областями просторового заряду, довжиною вільного пробігу носіїв і іншими 

характеристичними довжинами в напівпровідниках. За допомогою новітніх 

технологій вдається відкривати принципово нові, раніше не відомі 

закономірності, що діють як в складних системах, так і в окремих їх 

компонентах. 



1st International Conference on New Challenges in Science and Education                                        Boston, USA 
 

 
- 21 - 

 

Морфологія мікрорельєфу (огранений, габітус, внутрішня будова) при АТ 

відрізняється великим різноманіттям кристалічних форм розчинення, що є 

очевидним наслідком впливу більшого числа факторів кристалічну фазу, що 

розчиняється. Вона перш за все залежить від типу кристалічної решітки 

(структурного типу), який визначається сукупністю елементів симетрії і сил 

зв'язку між структурними одиницями – атомами, молекулами, дефектами 

решітки. 

Доцільно навести деякі загальні відомості щодо структури розглянутих 

напівпровідників. Si, Ge, і 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝑉𝑉– напівпровідники є монокристалами кубічної 

сингонії, Si і Ge мають кристалічну решітку типу алмаза, що відноситься до 

голоедрічного типу мЗм; 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝑉𝑉 напівпровідники – структуру сфалеритовохї 

геліедриту 43����м (Айнспрук, 1988). Спільним є те, що структури складаються з 

тетраедричних угруповань, де кожен атом оточений 4-ма еквідістатно 

розташованими сусідами. Гратка алмазу і сфалериту утворені з 2-х вставлених 

одна в іншу гранецентрованих кубічних грат, взаємно зміщених уздовж 

просторової діагоналі на одну чверть її довжини. У алмазоподібній решітці Si 

або Ge всі атоми хімічно ідентичні, в решітці 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝑉𝑉 напівпровідників – одна 

підгратка складається з атомів ІІІ групи, інша – з атомів V групи. Тобто на 

противагу Si і Ge, де кожен атом оточений 4-ма тотожними атомами, в решітці 

𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝑉𝑉 напівпровідників вузли її поперемінно зайняті атомами ІІІ і V груп так, 

що кожен атом ІІІ групи оточений еквідистантно 4-ма атомами V групи, а атоми 

у групі мають в якості найближчих сусідів 4 атома ІІІ групи (Айнспрук, 1988). 

Одне з основних положень внутрішньої морфології кристалів може бути 

сформульовано таким чином: «Реальний кристал складений пірамідами 

зростання його граней» – закон Бекке про секторіальну будову кристала – тобто 

зростання кристала здійснюється послідовними відкладеннями речовини на його 

гранях. Коли локальне травлення площині (2) йде швидше, ніж травлення всій 

поверхні (2), тобто нормальна швидкість розчинення вище тангенціальної, 
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завжди утворюється яма травлення; якщо ж локальне травлення йде повільніше, 

ніж травлення всій поверхні, то утворюється бугоркова поверхня (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Перший критерій стабільності для формування: а – ями травлення, б – 

бугор травлення 

 

Для стабільності ямки травлення справедливо 𝑣𝑣1 < 𝑣𝑣2
cos𝜃𝜃

, де 𝑣𝑣1 і 𝑣𝑣2 – 

швидкості травлення нормальні до вихідної поверхні і межі ямки травлення 

відповідно, а 𝜃𝜃 – кут між нормалями до обох граней. На рис. 1.7 ці дві площини 

представлені після послідовно фіксованих часів травлення. Для стабільності 

горбка критерій стабільності записується у вигляді 𝑣𝑣1 > 𝑣𝑣2
cos𝜃𝜃

. Другим критерієм 

стабільності утворення ямок травлення є вимога, щоб через опуклого вигину в 

околиці лінії перетину між площинами (I) і (2) не існувало межі, швидкість 

травлення якої була б вище, ніж площині (2). При утворенні горбка через 

викривлення в околиці лінії перетину площин (I) і (2) не може існувати межа 

іншої орієнтації, що має більш повільну швидкість, ніж 𝑣𝑣2, такі орієнтації 

заважали б труїтися площині (2) з максимальною швидкістю в разі ямки 

травлення, і з мінімальною – в разі горбка, і бути огранованою площиною. 

Іншими словами, друга умова стабільності означає, що опуклі поверхні при 
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розчиненні огрануються шивидкотравними площинами, тоді як повільно травні 

площині стають гранями на увігнутих поверхнях.  

Отже, підбиваючи підсумок, для утворення ямок травлення необхідно, 

щоб: 

1. 𝑣𝑣1 < 𝑣𝑣2
cos𝜃𝜃

 

2. 𝑣𝑣2 < 𝑣𝑣 для всіх орієнтацій сусідніх с площиною (2), якщо поверхність 

впукла, і 𝑣𝑣2 > 𝑣𝑣 сусідніх з площиною (2), якщо поверхність випукла. 

3. Напрямок траєкторії вершини паралельна 𝑣𝑣min  

Анізотропним травником для Si є гідроксид калію, оптимальною 

концентрацією з точки зору анізотропії 10 % водний розчин 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾. Тому 

дослідження виникнення «спонтанного» мікрорельєфу було проведено для цієї 

концентрації травника (Біленко та ін., 1983). 

Як показало дослідження, мікрорельєф на {100} представляє поліедри 

травлення у вигляді правильних тетрагональних пірамід з бічними гранями 

{111}, які є природними (габітусними) поверхнями монокристалла. 

 

 
Рис. 2. Анізотропно травлена поверхня а) Si {100} б) Ge {100} 

 

Випробування ряду відомих травників для Ge не приводило до утворення 

мікрорельєфу, що визначався кристалографією решітки. Щоб збільшити хімічну 
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активність травника, зробити його не тільки кристалографічно виборчим, а й 

структурно-чутливим в 𝐾𝐾2𝐾𝐾2 був добавлений окислювач 𝐾𝐾2𝑆𝑆𝐾𝐾4, що не виключає 

утворення кислоти 𝐾𝐾2𝑆𝑆2𝐾𝐾8, що має сильні окислюючі здатності. 

Для отримання мікрорельєфу на поверхні GaAs {100} були використані 

HNO3 і її водні розчини. Морфологічні особливості мікрорельєфу, описувані 

нижче, отримані на {100} поверхні GaAs: Сr. Але аналогічні мікрорельєфи 

спостерігалися на напівізолюючому не легованому GaAs, і – GaAs (Te, Sn), а 

також на поверхні {111}, причому в останньому випадку микрорельеф був 

одностороннім.  

Виходячи з морфологічних особливостей мікфорельєфа, уявімо його 

геометричними конфігураціями, зображеними на рис. 4:  

 

 
Рис. 3. «Оптична» модель мікрорельєфу поверхні: а – Si, б – Ge, в – GaAs, і інші 

𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝑉𝑉 напівпровідники. Числа показують кількість відбивання від фронтальної 

поверхні 
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Як від будь-якої шорсткої поверхні, відбиття від поверхні з 

мікрорельєфною морфологією має дзеркальну складову і дифузно-розсіяне 

випромінювання. Підхід до вивчення відбиття на основі дослідження сумарного 

відбиття інтегруючою сферою широко поширений і ефективний для оцінки 

практичних можливостей таких поверхонь, зокрема, в геліотехніці (Гавриленко 

та ін., 1987). На ці властивості повинні впливати морфологічні особливості 

мікрорельєфу, а ще в більшій мірі ступінь заповнення поверхні мікрорельєфом 

𝑄𝑄 𝕖𝕖 ℎ�. 

 

 
Рис. 4. Спектри відбиття плоских (𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝐺𝐺,𝐺𝐺𝐺𝐺) і мікрорельєфних 

(𝑆𝑆𝑆𝑆′,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝐺𝐺′,𝐺𝐺𝐺𝐺′) поверхонь напівпровідників  

 

З урахуванням структурно-геометричних і кристалів-хімічних 

особливостей монокристалів IV групи і 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝑉𝑉 напівпровідників розглянута 

технологія отримання морфології поверхні типу анізотропно труєних 

мікрорельєфів. Хімічне середовище, що використовується при труєні за своєю 

природою окислювача може бути кислотної (𝐾𝐾𝐻𝐻𝐾𝐾3,𝐾𝐾2𝑆𝑆𝐾𝐾4,𝐹𝐹𝐺𝐺𝐹𝐹𝑙𝑙3) − 𝐺𝐺𝐺𝐺, 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝑉𝑉 
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напівпровідники, або лужною (𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾) – Si. Найбільш універсальним є кисле 

середовище. 

Анізотропно травлені поверхні напівпровідників IV групи і 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝑉𝑉 

напівпровідників є ефективною пасткою світла і деполяризаторами 

випромінювання. Вони зменшують дзеркальні компоненти відбиття і 

пропускання до 1 %, загальний відбитий потік до 6 %, зміщують криві 

пропускання в довгохвильову область. 

Мікрорельєфна світлоприймаюча область в 𝑝𝑝 − 𝑛𝑛 структурах і планарних 

фоторезисторах збільшує ефективне поле зору фотоприймача до ±60 − 70° 

порівняно до ±15 − 20° при плоскій області 
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МІСЬКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА МЕРЕЖА 

НА ОСНОВІ ПАСИВНИХ ОПТИЧНИХ СЕЛЕКТИВНИХ 

РОЗГАЛУЖУВАЧІВ 

 

Федоров А. О., 

магістрант кафедри мікроелектроніки 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

 

 

Анотація. Об’єктом дослідження є топологія волоконно-оптичної мережі 

«УРАН» в м. Одеса. Предметом дослідження технологія грубого спектрального 

ущільнення оптичних каналів на різних несучих довжинах хвилі та пасивні 

оптичні селективні відгалужувачі. 

Мета: Розробити проект переобладнання каналоутворюючого обладнання 

мережі для максимального усунення залежності надійного надання послуг 

абоненту від можливого порушення електроживлення на проміжних вузлах в 

сегменті «УРАН» в м. Одеса на пасивних оптичних селективних відгалужувачах. 

Розроблено топологію волоконно-оптичної мережі із застосуванням 

технології CWDM. Нова лінія зв’язку забезпечує безперервне постачання 

сигналу абонентам в разі проблем з енергопостачанням на вузлах, до яких 

під'єднані їхні точки присутності. Мережу розгорнуто частково паралельно 

існуючій одножильній оптичній лінії передачі. 

Ключові слова: Волоконно-оптичні лінії зв’язку, Спектральне 

ущільнення, Мультиплексор, Демультиплексор, Трансивер, Відгалужувач, 

Комутатор, Довжина хвилі, Топологія. 
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Основне джерело нестабільності роботи мережі – ненадійне 

енергопостачання на більшості вузлів одеського сегмент телекомунікаційної 

оптичної мережі «УРАН» МОН України. 

В разі відсутності живлення на вузлі зв'язок втрачають всі абоненти, які 

підключені до цього вузла, незважаючи на те, що у них самих в цей момент 

енергопостачання не порушене. 

Для вирішення проблеми в мережі має бути впроваджена технологія 

CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing – грубого спектрального 

ущільнення) з організацією декількох дуплексних каналів передачі даних в 

одному волокні на різних довжинах хвиль згідно зі стандартом ITU-T G.694. 

Активне каналоутворююче обладнання, за можливості, має бути 

зосереджене в єдиному місці – на технічному майданчику Одеської національної 

академії зв'язку ім. О. С. Попова (вул. Ковальська, 1, він же вузол), 

облаштованому системою резервного живлення достатньої потужності. В інших 

точках присутності має розміщатися лише пасивне обладнання – оптичні 

мультиплексори (MUX), демультиплексори (DEMUX), селективні відгалужувачі 

(OADM, англ. optical add-drop multiplexer) та оптичні фільтри. 

Не бажано виконувати роботи в міській телефонній каналізації, зокрема 

прокладати нові ділянки кабелів. 
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Рис. 1. Топологія мережі «УРАН» в м. Одеса 

 

Задля забезпечення безперервного сигналу точок присутності, що не є 

підключеними до вузла з резервним живленням було вирішено провести канал 

передачі даних у кабелі, що проходить крізь вузли мережі. Для цієї частини 

мережі має бути використана топологія «ланцюг» із використанням CWDM-

технології. 

Мережа з використанням CWDM-технологій потребує потребує 

характерний підбір обладнання: 

1) Оптичні мультиплексори/демультиплексори – базис технології 

спектрального ущільнення. Наш вибір зупинився на восьмиканальному 

одноволоконному SNR-CWDM-MDM-8-1U виробництва ООО «НАГ», що може 

працювати на довжинах несучих хвиль 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570 і 

1590 нм, уникаючи «водяного піку» (DATASHEET, 2021). 
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2) SFP+ трансивери. Модулі є активним каналоутворюючим обладнанням, 

тобто транслює оптичний сигнал на обраній довжині хвилі. Швидкість передачі 

даних у подібних модулів становить 10 Гбіт/с. Було обрано CWDM-SFP10G-20L 

з можливістю замовлення модулю під будь яку с несучих WDM-частот і 

передавання сигналу на ідстань до 20 км. Додатково було обрано два модуля с 

модифікацією під 40км (DATASHEET, 2021). 

3) Add/Drop-модулі. Пасивні відгалужувачі дуплексних каналів зв'язку (в 

нашому випадку один модуль – один канал). Є головним елементом вирішення 

проблеми. У сукупності є заміною демультиплексора. Для виконання задачі 

обрано Add/Drop-модуль FRM220-OADM, що підтримує світловий сигнал від 

1270 до 1610 нанометрів з приростом в 20 нанометрів, і має функцію відводу 

двох каналів зв’язку (DATASHEET, 2021). 

Комутатори вищого рівня (вузлові), їх задача – глобальна маршрутизація 

трафіку між абонентами. Рекомендовано заміну комутатора у стабільному вузлі 

на модель S5850-32S2Q, яка є високопродуктивним Leaf-комутатором рівня 3 

висотою 1U з 32 портами 10Gb SFP + і 2 портами 40Gb QSFP + (DATASHEET, 

2021). 

Необхідно зазначити те, що в основі лінії зв’язку в Одесі використовується 

одномодове оптичне волокно з водяним піком. Саме тому необхідно уникнути 

або мінімзувати використання каналоутворюючого обладнання, що 

використовує довжини хвилі у так званому Е-діапазоні (від 1360 нм до 1460 нм) 

для того, щоб не стикнутися із великим загасанням сигналу (Андрэ Жирар, 2001). 

Модернізований варіант мережі «УРАН» повинен являти собою змішані 

топології «Зірка» (вузол 6, що має надійну систему резервного 

енергопостачання, та менш надійні вузли з комутаторами) і топології «Ланцюг» 

за участю пасивних оптичних селективних розгалужувачів.  

Реалізацію останньої має бути досягнуто шляхом встановлення у вільні 

гнізда комутатора на «надійному» вузлі SFP+ трансиверів, з'єданням із 
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мультиплексором та створенням єдиного потоку в кабелі, що проходить поруч зі 

всіма іншими вузлами. 

 
Рис. 2. Блок-схема моделі модернізованої мережі «УРАН» в Одесі 

 

Задля вирішення проблеми необхідною вважаємо перекомутацію волокон 

у оптичних муфтах. Найбільш складні роботи триватимуть в оптичних муфтах 

SL3 та L. 

В першому випадку необхідно ліквідувати петлю, що проходить через 

технологічну площадку в точці присутності 10 і з’єднати кабелі таким чином, 

щоб у муфті з’явився обхідний по відношенню до вищевказаного вузла канал. В 

цій же муфті буде встановлено перший Add/Drop модуль, канали з якого мають 

забезпечити зв’язок з «надійним» вузлом 6 і точки 24.  

У другому випадку також необхідно встановити OADM для відгалуження 

двох каналів до точок присутності 13 та 18, а також встановити два OADM задля 

виведення з основного кабелю двох каналів і заведення їх назад, в обхід вузла, 

технологічний майданчик якого знаходиться в точці присутності 12.  
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Встановлення OADM також передбачається в оптичних муфтах SL4 

(Французький бульвар/провулок Цегляний) та SL6 (Адміралтейський просп./вул. 

Краснова) для відгалуження каналів зв’язку до точки присутності 11 та 22-а і 25 

(вул. Олександра Невського, 39), відповідно. 

На клієнтському комутаторі останнього рекомендовано встановити SFP+ 

трансивер, розрахований на підвищену довжину волокна. В ході виконання робіт 

використано 6 Add/Drop модулів, 14 трансиверів вісьмох різних довжин хвиль, 1 

мультиплексор. 

 

 

 
Рис. 3. Схематичне зображення встановленого мультиплексора та модулів 

SFP+  
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Рис. 4. Топологія «Ланцюг» у модернізованій системі «УРАН» 

 

Зварювання оптоволокон наразі є найбільш досконалою технологією 

постійного з'єднання волокон. Сучасний апарат для зварювання оптичних 

волокон дозволяє отримати дуже низькі втрати на зварному з'єднанні – 0,01-0,02 

дБ.  
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Цей спосіб широко використовується для постійного з'єднання 

багатомодових або одномодових волокон різних типів.  

Також в місцях, де присутня необхідність з’єднати два кінці окремих жил, 

використовуються оптичні патч-корди (пігтейли).  

Пігтейл – це відрізок кабелю, на кінці якого знаходиться конектор певного 

типу. З'єднання оптичного пігтейлу з волокном кабелю здійснюється шляхом 

зварювання або механічних нероз'ємних з'єднань. Внесене загасання такого 

рішення як правило не перевищує 0.3 дБ. 

Оскільки проект нововведень передбачає побудоу мережі паралельно 

існуючій, нова топологія є основою для подальшого розвитку мережі та 

просування у бік утворення топології «коло». Обране обладнання має запас 

потужності та варіативності для майбутнього підключення нових клієнтів.  

Застосування CWDM рішень значно спрощує внесення змін у лінію зв’язку 

завдяки модульності та легкому процесу встановлення компонентів. Також 

застосування CWDM-технології створило перспективу переходу деяких 

користувачів з поточної швидкості 1 Гбіт/с до 10Гбіт/с. 

Таке рішення дозволяє упередити проблеми із забезпеченням зв’язком 

точок доступу, під’єднаних до нестійких до сбоїв з електроенергією 

технологічних площадок, без додаткового прокладання оптичного волокна. 

Негативною стороною у використанні подібного методу є необхідність 

використання передавачів з великою потужністю сигналу (Ahmed Nabih Zaki 

Rashed, 2012). 
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Інформаційно-телекомунікаційні мережі (ІТКМ) забезпечують практично 

повний спектр можливостей для обміну інформацією між користувачами – 

мережевими абонентами. Сучасною проблемою таких систем є їхній низький 

рівень інформаційної безпеки (Абрамов, 2011). Для забезпечення захисту 

інформації в телекомунікаційних мережах, включаючи Інтернет, розроблено 

багато методів і засобів. Проте, ефективного захисту абонентів від загроз 

поширення забороненої інформації, зокрема в умовах широкого використання 

індивідуально-орієнтованих сервісів і пов’язаних з ними протоколів і технологій 

(SOAP, CORBA, REST і ін.), не існує. Серед великої кількості функцій захисту, 

принциповою відносно даних систем є функція попередження прояву 

забороненої інформації (Столингс, 2012). Вона реалізується за рахунок 

механізмів прогнозування загрози поширення й розсилання повідомлень із 

попередженнями про наслідки дій із забороненим контентом. Використання 
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інших функцій (попередження, виявлення, локалізації й ліквідації загрози) 

припускає наявність повного контролю над системою, що в сучасних умовах 

неможливо (Easley, & Kleinberg, 2018). 

Для досягнення мети роботи необхідно розв’язати наступні завдання: 

змоделювати процес реалізації ЗПЗІ на топології реальної великомасштабної 

ІТКМ із використанням розробленого програмного забезпечення та провести 

експериментальне дослідження отриманих результатів. 

Основні проблеми інформаційної безпеки в ІТКМ, які актуальні для даного 

дослідження – використання глобальної мережі Інтернет як розподіленої 

інформаційно-телекомунікаційної системи. Аналогічно з концепцією 

забезпечення комплексного захисту об’єкта інформатизації, можна сформувати 

повний набір функцій захисту від забороненої інформації. 

Під функцією захисту (ФЗ) розуміється сукупність однорідних у 

функціональному відношенні заходів, регулярно здійснюваних в 

автоматизованих системах різними засобами й методами з метою створення, 

підтримки й забезпечення умов, об’єктивно необхідних для надійного захисту 

інформації. 

У рамках даної роботи розглядається тільки обмін повідомленнями між 

абонентами, тому концептуальна математична модель інформаційної взаємодії 

представляється графом, вузлами якого є абоненти, а ребрами – зв’язки між 

ними. Перелічено властивості графа, принципові для даного дослідження: 

− велика розмірність – система містить мільйони елементів; 

− гетерогенність – у графі, який відображає взаємозв’язок елементів у 

системі, вершини мають різну кількість прилягаючих ребер; 

− динаміка зв’язків – у системі протягом часу відбуваються зміни зв’язків; 

− динаміка вузлів – протягом часу змінюється кількість вузлів (елементів) 

системи; 

− наявність груп вузлів, що мають велику кількість зв’язків усередині й 

невелике – між групами.  
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Найбільш ефективне прогнозування поширення загрози забороненої 

інформації здійснюється за допомогою моделювання даного процесу. Таким 

чином, ми приходимо до завдання моделювання ІТКМ за допомогою її графової 

моделі. Використовуючи розроблену аналітичну модель, можна одержати 

прогноз за динамікою ЗПЗІ в ІТКМ за прийнятний час.  

Алгоритм одержання прогнозу складається з послідовності наступних 

кроків. 

Крок 1. Визначити коефіцієнт топологічної уразливості розглянутої ІТКМ. 

Необхідно постійно проводити моніторинг значення даного параметра для самих 

великомасштабних і популярних мереж для використання його актуального 

значення. 

Крок 2. З появою перших повідомлень із забороненою інформацією 

зібрати статистику таких повідомлень. Даний крок необхідно виконати на ранніх 

стадіях виникнення загрози.  

Крок 3. Апроксимувати зібрані дані за допомогою системи 

диференціальних рівнянь, що описують модель, підібравши потрібні значення β 

і γ (імовірності атаки й захисту). 

У результаті одержано прогноз на весь період поширення загрози 

забороненої інформації. 

Розроблена методика формування топології великомасштабної ІТКМ, що 

включає: алгоритм формування графа доступної частини мережі, що дозволяє 

здійснити збір даних про топологію з будь-якого вузла абонента; алгоритм 

формування повного графа мережі, що дозволяє в умовах неповноти вихідних 

даних спрогнозувати топологію відсутньої частини мережі. 
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Сучасний прогрес розвитку високих технологій дозволяє вирішувати 

найрізноманітніші завдання. В основному всі вони зводяться до реалізації 

передачі, обміну, зберігання, обробки й аналізу різних класів цифрових даних. 

При цьому необхідність збільшення обсягів ресурсів стимулює вдосконалення 

наявних і створення принципово нових апаратних і програмних засобів обробки 

цифрового масиву, породжує нові вимоги до питань раціонального використання 

технічних можливостей обчислювальних систем (Amara Graps, 2014). 

Цим підтверджується актуальність проблеми зберігання цифрових даних 

при величезних потоках оброблюваної інформації, від грамотного й 

оптимального використання сукупного обсягу пам'яті ЕОМ залежить швидкодія 

програмних продуктів, а виходить, і продуктивність праці. 

У пошуках відповідей на поставлені питання особливої уваги вимагають 

графічні об'єкти, що обробляються обчислювальними системами. Інтерес до 

математичного аналізу й алгоритмів компактного зберігання зображень 

пов'язаний, по-перше, зі зручністю наочності графічної інформації, і, по-друге, з 
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тим, що тексти й усілякі програми для зберігання й передачі по мережах 

вимагають порівняно невеликих обсягів пам'яті, тоді як оригінал зображення 

розміром 640x480 може займати майже 1 МБ. Особливу цінність представляє 

собою оптимізація цифрової обробки інформації в системах охоронного 

телебачення й відеоспостереження, які стали затребуваними останнім часом 

(Мюррей, Дж, & Ван Райпер, У., 2018). Для режиму реального часу типове 

відцифроване відео з високим дозволом може зажадати 1312992 байт (=1282 

Кбайт) для формування одного повного телевізійного кадру без стиску. Для 

досягнення мети роботи необхідно розв’язати наступні завдання: 

За принципами реалізації сучасні методи стискання визначаються як 

неадаптивні, адаптивні, і напівадаптивні. 

− метод неадаптивного стискання – принцип дії алгоритму стиску 

виключає можливість змінювати параметри своєї роботи залежно від вхідних 

даних, також алгоритми даного методу якісно стискають однотипні дані; 

− метод адаптивного стиску. Робота зі стиску здійснюється у два етапи – 

спочатку тестуються вихідні дані, потім, залежно від результатів перевірки, 

відбувається підстроювання параметрів виконання алгоритму; 

− метод напівадаптивного стиску визначає виконання алгоритмів 

компресії як двопрохідних: на першому проході по файлу акумулюється 

статистика по стиснутих вхідних даних; на другому проходженні виконується 

стиск із обліком отриманої раніше інформації. 

Можна сказати, що в морфологічному аналізі зображень формою є 

оператор проектування, певний на заданому класі зображень, що діє в множина 

усіляких перетворень яскравості й умов реєстрації сцени. 

Діапазон яскравостей зображення може бути розбитий на інтервали, в 

кожному з яких буде не більш однієї області постійної яскравості зображення. 

При аналізі завдань зберігання, аналізу й передачі цифрових даних 

обчислювальними мережами найбільш актуальне питання раціонального 

використання обсягів пам'яті ЕОМ, що породило ряд наукових напрямків. У 
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рамках даного дослідження інтерес представляють області, де вирішуються 

завдання компресії і декомпресії різного роду медіаданих і класів цифрової 

інформації, важливу частину яких становлять зображення. У цьому розділі 

докладно розглядаються етапи цифрової обробки зображень, алгоритм реалізації 

популярної технології стиску JPEG, основним елементом якої є дискретне 

косинусне перетворення Фур'є невеликих фрагментів зображення.  

Важливою особливістю наочної інформації є її більш простий аналіз, 

порівняння або ідентифікація. Питання про належність даного об'єкта до 

окремого описаного класу представляє собою сутність окремого підходу при 

роботі із графічними зображеннями, який у загальному можна назвати теорією 

розпізнавання образів.  

Широко ведеться розробка принципово нових математичних і 

комп'ютерних методів і алгоритмів для рішення завдання стиснення-

відновлення.  

У завданні ідентифікації півтонових зображень полігармонійне 

розкладання представляється досить ефективним. Алгоритми цього розкладання 

допускають ефективне розпаралелювання й можуть бути дороблені для 

практичного впровадження.  

На основі методу максимізації стовпців розроблений новий алгоритм 

сингулярного розкладання матриці, а так само алгоритм визначення найбільшого 

власного числа й відповідного власного вектора. У роботі ці алгоритми 

застосовані при модифікації алгоритму Шмідта. 

Отримані результати мають як теоретичну, так і практичну значимість. 

Результати чисельних експериментів і суворих математичних доказів, 

сформульованих у дослідженні тверджень, можуть бути використані як 

безпосередньо для оптимізації існуючих методів стиску й ідентифікації 

цифрових графічних зображень, так і при вивченні спеціальних курсів, заняттях 

по чисельних методах, функціональному аналізі. 
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Зростання популярності за останні роки в мережі Internet таких технологій, 

як хмарні обчислення (cloud computing), семантичні мережі й Semantic Веб, 

демонструє актуальність задачі організації взаємодії Internet-Ресурсів між собою. 

Забезпечити таку взаємодію дозволяє сервіс-орієнтована архітектура (SOA) 

розробки програмного забезпечення. SOA-cистеми легко масштабуються, а їх 

сервісні структури полегшують повторне використання компонентів. SOA-

архітектура забезпечує створення прикладних програмних систем, побудованих 

за допомогою розподілених взаємодіючих сервісів (OASIS Open, 2014). 

Побудова ефективної SOA-cистеми, позбавленої або частково позбавленої 

проблем реалізації EAI-cистем, доцільно розв'язати за допомогою застосування 

парадигми заснованого на онтологіях доступу до даних (OBDA – Ontology-Based 

Data Access), що просуваються завдяки вченому з Італії Діего Кальванезе. OBDA 

– доступ до даних через високорівневий інтерфейс онтології. Центральним 

процесом заснованого на онтологіях доступу до даних є представлення бази 

даних мовою дескриптивної логіки (DL) (Bell, М., 2016). Такий підхід дозволяє 
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використовувати переваги онтологій і DL. Внаслідок застосування OBDA-

технологій спростилася робота зі зміни структури SOA-cистеми в порівнянні із 

провідними SOA-cистемами, зазначеними раніше. Для зміни структури SOA-

cистеми досить відредагувати онтологію системи, що не складає труднощів для 

людини без фахової освіти, за допомогою редактора онтологій. При цьому 

відкривається можливість побудови інтерфейсів на базі семантичної сервіс-

орієнтованої архітектури (SSOA), що просувається творцем всесвітньої павутини 

Тімоті Бернерс-Лі, ніж забезпечується подальший ефективний розвиток 

технології Semantic Веб. 

Центральним поняттям SOA-архітектура є сервіс (service – послуга). 

Іменник «послуга» визначається в словниках як «виконання робіт (функцій) друг 

для друга». Однак треба пам'ятати, що термін поєднує в собі наступні 

взаємозалежні ідеї: 

− можливість виконувати роботу для клієнтів; 

− чітку формалізацію робіт, наданих клієнтам; 

− пропозиція виконати роботу для клієнта. 

Сервіси є центральним поняттям SOA-архітектура, тому що вони 

реалізують концепцію масштабування завдяки ефектам прозорості й легкої 

інтеграції. Прозорість виражається через опис сервісу, що містить інформацію, 

необхідну для взаємодії із сервісом, і описує це в таких термінах, як вхідні дані 

служб, вихідні дані служб і пов'язана з ними інформація. 

При автоматизації побудови веб-інтерфейсів на основі вхідних параметрів 

для SOA-архітектури потрібно побудувати математичну формалізацію елементів 

сервіс-орієнтованої архітектури побудови веб-інтерфейсів. 

Сервіси усередині SOA-cистеми можуть належати до кількох категорій, 

певними розроблювачами, що наприклад розподіляють сервіси по 

територіальних і функціональних ознаках. Розроблена ефективна SOA-Система 

за допомогою парадигми заснованої на онтологіях доступу до даних. Для 

реалізації SOA-системи був створений формалізм для опису процесів системи за 
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допомогою онтології, створені ефективні алгоритми і вдосконалені існуючі 

Obda-алгоритми для роботи з SOA-системами. 

Проведений аналіз сучасних технологій для проектування в рамках 

парадигми SOA. Представлена класифікація аналогічних технологій і підходів. 

Розглянуті мови опису взаємодії елементів SOA-систем. Виявлені недоліки 

існуючих підходів до проектування інтерфейсів веб-сервісів і Eai-систем. 

Проаналізовані основні види структур взаємодії SOA-сервісів.  

Представлений огляд експериментальних реалізацій систем OBDA, що 

працюють із сімейством дескриптивних логік Dl-lite. Наявність таких реалізацій 

підтверджує практичне застосування дескриптивних логік і мов веб-онтологій з 

метою надання онтологічного доступу до даних. 

Розроблений новий формалізм для опису і аналізу концептуальної моделі 

SOA-системи, орієнтований на онтологічний підхід, що дозволяє описувати 

взаємодія веб-сервісів.  

Розроблено алгоритми автоматизованої побудови інтерфейсів веб-сервісів 

і CRUD-алгоритми для SOA-архітектури, що надають можливість 

автоматичного створення інтерфейсів веб-сервісів. Алгоритми відрізняються від 

аналогів швидкістю побудови і загальнішою моделлю. Незначний час, 

необхідний для роботи SIR алгоритму, і допустима кількість створених запитів 

доводять ефективність алгоритму. Новий алгоритм трансформації запитів для 

SIR-системи відрізняється від більш загальних алгоритмів трансформації запитів 

швидкістю роботи за рахунок ігнорування неважливих елементів вхідних даних. 

Різниця у швидкості роботи між отриманим алгоритмом і аналогами залежить 

від кількості неважливих елементів в онтології. 

Отримані ефективні проектні рішення програмної реалізації Sir-

алгоритмів, використовуючи ООП підхід. 
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Питання ефективного адміністрування систем, що обслуговують випадкові 

потоки різних типів заявок, виникають у ряді технічних, економічних, і 

соціальних систем, що визначає актуальність справжнього дослідження в цілому.  

Полінгові системи – це особливий тип систем масового обслуговування 

(СМО), де єдине обслуговуюче обладнання обробляє заявки, що накопичуються 

в декілька чергах, що незалежно формуються (Вишневский, 2006). Вони 

застосовуються в ситуаціях, коли кілька користувачів конкурують за одержання 

доступу до загального ресурсу, який одночасно може бути доступний тільки 

одному з них. В останні два десятиліття інтерес до таких систем значно виріс. Це 

обумовлене, насамперед, бурхливим розвитком телекомунікаційних технологій 

і комп'ютерних мереж, робота яких побудована таким чином, що одне 

обслуговуюче обладнання (сервер) ухвалює у встановленому порядку пакети 

інформації від декількох незв'язаних між собою джерел. 

Полінгові системи мають широкий спектр важливих додатків у сфері 
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промислового виробництва, транспорту, телекомунікаційних технологій. У 

сфері комунікації й комп'ютерних мереж зокрема, системами полінгу є мережі з 

кільцевою топологією (token-ring networks), мережі із шинною топологією 

(token-bus networks), мережі волокнево-оптичного розподіленого інтерфейсу 

передачі даних (FDDI network), мережі DQDB (подвійна шина з розподіленою 

чергою), пасивні оптичні мережі (EPON networks), мережі Bluetooth, мобільні 

мережі (mobile networks), поромні бездротові мережі (ferry-based wireless 

networks), мережі MANET (бездротові децентралізовані мережі, що само 

організуються (Dorsman, 2015). 

Метою дослідження є розробка математичних моделей, алгоритмів і 

комплексу програм для ефективного адміністрування полінгових систем 

масового обслуговування. 

Об'єктом дослідження є системи масового обслуговування в 

телекомунікаційних технологіях. Предметом дослідження є полінгові системи 

масового обслуговування з обмеженим часом життя заявок. 

Засобами імітаційного моделювання встановлене, що в процесі 

функціонування полінгової системи спостерігається усереднення по ансамблю 

інтенсивностей вхідних потоків, що поповнюють черги. 

Показана відсутність значимих відмінностей техніко-економічних 

характеристик полінгових систем, що працюють у вичерпному й шлюзовому 

режимах. 

Запропонований аналітичний вид функції щільності ймовірності розподілу 

потоку обслуговування для систем з обмеженим часом життя заявок. 

Розроблений алгоритм динамічної маршрутизації обслуговуючого 

обладнання, для полінгових систем, у яких доступна інформація про стан у 

режимі реального часу. 

Розроблені алгоритми дослідження поведінки полінгових систем, шляхом 

їхнього порівняння із класичними системами масового обслуговування з 

урахуванням відповідного масштабування. 
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Розроблені нові прийоми ефективного адміністрування, що 

використовують близькість техніко-економічних характеристик систем полінгу, 

що функціонують у вичерпному й шлюзовому режимах обслуговування. 

Розроблені алгоритми, які дозволяють розширити можливості адміністрування 

полінгових систем масового обслуговування, зокрема знайдені умови, що 

допускають підключення до обслуговування додаткової черги. 

Побудована імітаційна модель циклічної полінгової системи, що має 

чотири незалежні черги, поповнювані пуассоновськими потоками заявок. На цій 

моделі вивчалася поведінка й характер зміни таких характеристик полінгових 

систем, як час очікування обслуговування в чергах, час проходження циклу, 

навантаження системи, навантаження обслуговуючого обладнання, пропускна 

здатність системи. Отримані результати дозволили встановити залежність 

ефективності роботи системи від згаданих характеристик, що є актуальним для 

рішення завдань адміністрування. 

Розроблено алгоритми імітаційного моделювання полінгових систем і 

одержанню чисельних результатів, придатних для винесення обґрунтованих 

аналітичних суджень. 

Це особливо важливо в ситуаціях, коли складність аналітичної моделі така, 

що одержання на її основі розрахункової схеми прийнятної складності практично 

неможливо. При цьому апарат імітаційного моделювання використовується для 

порівняння функціонування системи полінгу із класичною одно канальною СМО 

з однієї чергою необмеженої ємності, що поповнюється пуасоновським потоком 

заявок, інтенсивність якого дорівнює середньому значенню сумарної 

інтенсивності вхідних потоків, що поповнюють черги системи полінгу. У ході 

імітаційних експериментів особлива увага була приділена оцінці припустимого 

числа одночасних підключень і середнього часу перебування в мережі. 
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Широке поширення Інтернету, що містить спеціальні ресурси для 

публікації думок користувачів по великому спектру тематик (блоги, форуми, 

сайти з відгуками і т.п.), а також розвиток потужних методів машинного 

навчання, привело до виникнення на початку 2000-х рр. нової області досліджень 

у комп'ютерній лінгвістиці, яка одержала назву аналіз думок (opinion mining) або 

аналіз тональності (sentiment analysis). Під тональністю розуміють виражену в 

тексті ступінь емоційності відносини до деякого об'єкта (Zhang, & Liu, 2016). 

Тональність представляється у вигляді значення на певній шкалі, яка може бути 

бінарною (позитивне – негативне відношення), тернарной (додається нейтральне 

або суперечливе) або n-арной. 

Аналіз думок є актуальним науково-практичним завданням – опубліковані 

тисячі статей по даній проблематиці, а відповідні секції включаються в програми 

найбільших міжнародних конференцій по комп'ютерній лінгвістиці. Практичний 

інтерес обумовлений широким діапазоном додатків, у тому числі в соціологічних 

і політологічних дослідженнях, у маркетингу, у рекомендаційних і 
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моніторингових системах, людино-машинних інтерфейсах і т. ін (Yang, & Cai, 

2017). 

Сучасні підходи не дозволяють виконувати аналіз тональності текстів з 

високою точністю, точною обґрунтованістю й обліком контексту, результати 

якого легко інтерпретуються. Тому пропонується використовувати 

інтелектуальний аналіз думок у текстовій інформації на основі правдоподібного 

висновку, а саме на базі концепції автоматизованої підтримки наукових 

досліджень. 

Метою роботи є підвищення точності й рівня інтерпретації результатів при 

дослідженні думок у текстах за рахунок розробки методології інтелектуального 

аналізу думок на основі правдоподібного висновку. 

Область дослідження відповідає наступному: дослідження моделей і 

алгоритмів аналізу даних, виявлення закономірностей у даних; розробка й 

дослідження методів і алгоритмів аналізу тексту; розробка принципів і методів 

вилучення даних з текстів природньою мовою; когнітивне моделювання 

міркувань різних типів. 

Під час дослідження була вирішена проблема розробки теоретичних основ 

створення інтелектуальних систем аналізу думок у текстах на основі 

правдоподібного висновку. При цьому отримані наступні наукові результати: 

Розроблена методологія інтелектуального аналізу думок у текстах, що 

відрізняється від існуючих врахуванням лінгвістичних особливостей текстів на 

природній мові, можливістю включення експертних знань і паралельною 

організацією процесу обробки текстової інформації. Розроблена методологія 

дозволяє з єдиних позицій вирішувати передбачувані й описові завдання аналізу 

неструктурованих текстових документів із застосуванням високопродуктивних 

обчислювальних платформ і забезпечує високу точність, швидкодію й 

інтерпретація такого аналізу. 

Розроблений метод паралельного індуктивного виводу, заснований на 

алгоритмі спільної кластерізації слів і документів, а також на алгоритмів пошуку 
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загальних фрагментів текстових об'єктів, що відрізняється від існуючих 

способом розпаралелення обчислень по кластерах, що містять одночасно слова 

й текстові документи. 

Розроблено метод абдуктивного висновку, заснований на запропонованих 

алгоритмах ранжирування гіпотез і корекції навчальних даних, що відрізняється 

від існуючих уведенням ступеня пояснюючої здатності гіпотез, ступеня 

значимості навчальних об'єктів, а також використанням процедури перехресної 

перевірки з метою зниження ймовірності перенавчання. 

Теоретична складова дослідження полягає в розробці методів 

інтелектуального аналізу думок у текстах, що включає запропоновані методи 

правдоподібного виводу й попередньої обробки текстів, що дозволяє з єдиних 

позицій вирішувати предбачувані й описові завдання аналізу більших масивів 

неструктурованої текстової інформації. Були розроблені архітектура й 

програмна реалізація системи аналізу думок у текстах, що дозволяє в 

автоматичному режимі пророкувати тональність раніше невідомих документів і 

виявляти закономірності в текстах предметної області з метою пояснення 

вихідних даних. Програмна система допускає паралельну реалізацію й може 

бути використана як самостійно для інтелектуального аналізу текстової 

інформації, так і в якості модуля інформаційно-пошукових систем. 

Проведене експериментальне дослідження характеристик розроблених 

алгоритмів і програмної системи на її основі з використанням метрик якості 

аналізу тональності й ефективності паралельної реалізації на базі 

загальнодоступних текстових корпусів.  

Показане, що розроблені алгоритми дозволяють одержати якість аналізу 

тональності текстів, порівнянна або перевищуюча якість сучасних методів 

машинного навчання при високому рівні ефективності паралельної реалізації. 
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Abstract. The article deals with analyzing of the governance as a way of 

realization of the democratic functions of the society. The functions of the governance 

are close related to the social functions of the state and reflect ways way of realization 

of the democratic functions of the society. 

Democratic functions are a specific means of exercising state power over social 

relations in the state. For implementation of the functions of the governance using 

democratic functions the most important thing is organizing the social activities of 

people through the impact on the state. 

The democratic functions of the governance are related to the social functions of 

the state and can be used by the government organizing the social activities of people. 

Democratic functions can express and specify the organizational essence of the 

democratic society and are cannot be identified with the functions of the individual 

social authorities and are the main ways of the governance activities and can influence 

on the way of development of the society and their structures. 

Keywords: Governance, Democratic functions, Society, State. 
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Governance is one of the main types of the social management which is primarily 

due to the peculiarity of the legal status of the state, which spreads its power for the 

whole society and even beyond it. Given that in the democratic state millions of people 

are involved in management of a number of public bodies and officials which requires 

a variety of resources: material, financial, intellectual, informational, etc. 

Implementing the democratic functions of the society the governance establishes its 

democratic laws (Пилипишин, 2011). 

The media can be used by the governance for realization of the democratic 

functions of the society. 

We can acknowledge that a free and independent media is important in a 

democratic society which can grow in size and complexity of the arena for 

communication and social debate that can be dominated by the media. The media 

includes radio, television, newspapers, magazines, books and the internet and satellite 

television. The media has a central role in informing and educating the citizens and in 

providing accurate information to the governance. This role is especially important 

during of the election campaigns when few voters will have the opportunity to meet 

candidates (Angelika Klein, 2011). 

We can admit that the decentralization is the most important thing for the 

democratic society.  

Democratic systems in the Nordic countries have over the last fifteen years 

undergone a process of heavy decentralization. One element in this process has been 

the delegation of considerable decision making competence on the content of this 

services to receivers of public services (Sorensen, 2000). 

In democratic societies there is a qualitative change of ways and methods of the 

governance. The governance in Ukraine is at the stage of developing democracy. Given 

the interdisciplinary nature, this process largely based on ideas, principles, concepts, 

laws, theories, discovered and developed primarily by the theory of social 

management, and also such traditional scientific fields as political science, law, 

philosophy, sociology, economics, psychology (Руденко, 2016). 
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The democratic concept of development of the society provides a single set 

requirements for the governance and the state institutions such as openness of legal and 

financial systems; transparency of the mechanism of state regulation; the presence of 

the democratic governance; professionally trained and qualified civil service with a 

high level of social status of the governance; the intransigence of the governance to 

manifestations of corruption; protection of historical and cultural heritage (Рубцов, 

2008). 

The democratic functions of the governance are related to the social functions of 

the state and reflect ways to implement the latter. 

Democratic functions are a specific way of exercising of the governance over 

social relations in the state and can be used by the government organizing the social 

activities of people through their impact. Characterizing governance as a way of the 

democratic functions of the society we can answer the question of how the state 

influences on the society for the realization of democratic functions which are taken in 

the governance activities that express and specify the organizational essence of the 

democratic society. Democratic functions are a means of exercising state power on 

social relations in the state, express content and purpose of the governance in the 

society. 

The democratic functions of the governance are also cannot be identified with 

the functions of the individual social authorities that are part of the state apparatus and 

are reflected in the competence, in subject of jurisdiction, in the rights and 

responsibilities (powers) assigned to them. Democratic functions of the governance are 

the main ways of the governance activities which tasks are performed the governance 

process from the democratic purpose of the society to achievement of their results 

(Кравцова, 2011). 

Democratic functions of the governance can influence on the way of 

development of the society and their structures can provide democratic relationship of 

the state with the democratic system of the society. The basic structure of the functional 
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structure of the democratic society are the democratic functions of the governance 

which are formed authorities (Євтушенко, 2013). 

Civil society institutions are a means of self-expression of individuals, their self-

organization and self-realization of their own interests, solve alone or at the level of 

local government as a significant part of socially important issues, facilitating the 

state's functions. They can guarantee the personal rights of citizens, give them 

confidence in their abilities, support them in their possible confrontation with the state. 

Characterizing the relationship between civil society and state, it should be 

emphasized that society should take precedence overstate because the latter exists as a 

regulator of social relations. 

According to the modern concept, along with the state must exist civil society, 

but so that these two forces are in the democratic relationship. The main thing for the 

state is to create preconditions for formation pluralism of public and private entities, ie 

we need a state that would more guaranteed social rights and less engaged in 

operational management (Шатило, 2014). 

Conclusions. Thus, governance is one way of realization of democratic 

functions of the society. It can organize the social society in democratic forms which 

can influence on the democratic structure of the development of the state which can 

guarantee the democratic rights of the people. 
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Педагогічний процес, позбавлений ситуацій, спрямованих на активізацію 

уяви, втрачає свою значимість, оскільки без уяви неможливі процеси пізнання. 

Тому педагоги В. Андрєєв, С. Гончаренко, Н. П. Кравець, Л. В. Петько, 

А. Семенова, В. Сухомлинський зосередили увагу на питаннях розвитку творчої 

уяви учнів, оскільки саме уява є психологічним підґрунтям творчості. В 

«Українському педагогічному словнику» С. Гончаренко (1997) вказує, що 

творчість – це продуктивна діяльність людини, яка формує матеріальні та 

духовні цінності для суспільства, тому в школі особливо актуальним є питання 

розвитку стійких пізнавальних інтересів, творчої уяви, самостійної діяльності 

учня, наполегливості під час виконання творчих завдань. Саме тому у ході 

організації навчального процесу потрібно акцентувати увагу на розробці та 

застосуванні засобів розвитку творчої уяви учнів. Образи, якими оперує учень, 

не обмежуються відтворенням безпосередньо сприйнятого. Перед учнем в 
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образах може постати і те, чого він безпосередньо не сприймав, і те, чого взагалі 

не було, і навіть те, чого в такій саме конкретній формі в дійсності і бути не може. 

Уява визначається як універсальна людська здатність до побудови нових 

цілісних образів дійсності шляхом переробки змісту практичного, чуттєвого, 

інтелектуального і емоційно-смислового досвіду (Мещеряков, & Зинченко, 2006, 

с. 81). А. В. Петровський (1961) вважав, що творча уява – самостійне створення 

нових образів, які реалізуються в оригінальних і цінних продуктах діяльності. 

Натомість Л. М. Веккер (1998) розглядає творчу уяву як істотну умову і разом з 

тим необхідний компонент розумових процесів, до складу яких образи уяви 

входять поряд з образами пам’яті.  

Творча уява в своєму повному розвитку проходить два періоди, які 

відокремлені критичною фазою: період підготовки, критичний момент і період 

остаточного складання, що проявляється в різних видах (Рибо, 1901). Процес 

конструювання вербального образу невідомого об'єкта включає в себе: 

виникнення задуму; добір деталей (елементів), які безпосередньо і створюють 

образ; реалізацію задуму (Выготский, 1991). За допомогою взаємодії цих 

компонентів з'являється новий продукт «вербальний образ», який відрізняється 

суб'єктивною новизною, і тому в уяві виявляються всі види та рівні 

спрямованості особистості учнів в пізнавальній діяльності. Слід підкреслити, що 

уява – це образне конструювання змісту поняття про предмет (або проєктування 

схеми дій з ним) ще до того, як складається саме поняття, а зміст майбутньої 

думки (спосіб його побудови, заданий через схему дій) фіксується уявою у 

вигляді деякої сутнісної, загальної тенденції розвитку цілісного об’єкта 

(Мещеряков, & Зинченко, 2006). У ході розробки навчальних засобів розвитку 

уяви учнів слід уникати спрощеного тлумачення уяви як простої комбінаторики 

елементів минулого досвіду чи наділення об’єкта будь-якими властивостями. 

Хоча провідним механізмом уяви є перенесення будь-якої властивості об’єкта, 

однак евристичність перенесення вимірюється тим, наскільки він сприяє 
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розкриттю специфічної цілісної природи іншого об’єкта у процесі його пізнання 

або створення людиною (Мещеряков, & Зинченко, 2006). 

Для створення спеціальних завдань з метою розвитку творчої уяви учнів 

при вивченні біології ми ураховували такі критерії: умова завдання для розвитку 

уяви має ґрунтуватися значною мірою на вже відомих учням знаннях та вміннях; 

містити суперечності між відомим та пошуковим – проблему; викликати інтерес 

до процесу розв’язання; містити пізнавальну новизну, елементи труднощів під 

час її рішення. У ході складання завдань для розвитку творчої уяви учнів при 

вивченні біології нами актуалізовано прийоми творчої уяви: аналогія, 

аглютинація (комбінування), акцентування, типізація, переміщення, 

гіперболізація. Зокрема, вправи «Що було б, якби ...», «Чи буває таке ...», 

«Завершіть розповідь» актуалізують цілий комплекс операцій уяви, що сприяє 

розвиткові творчого ставлення учнів до дійсності, уміння виконувати дії в нових 

нестандартних умовах, спираючись на минулий досвід, отримані знання. 
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In 2020, a widespread introduction of distance education, associated with the 

rapid spread of the COVID-19 pandemic, started in Ukraine. Distance learning 

revealed the following benefits for students: its convenience (ability to study in a 

comfortable place and suitable time); accessibility for a wider variety of persons, 

including students with special needs and living in remote areas; own pace of learning 

and improvement of individual work skills. However, the organization of the quality 

education process with the use of digital technologies appeared difficult. 

Unequal access of educational institutions, teachers, and students to information 

and communication technologies due to insufficient financial resources needed for 

technical support has become a significant problem in the learning process (Освіта в 

Україні: виклики та перспективи: інформаційно-аналітичний збірник, 2020). It 

was not an easy task for teachers to master the latest interactive platforms and 

technologies to ensure better interaction with students. Today, teachers have to use 

various web resources to provide quality distance learning.  

A significant criterion for choosing distance learning tools is their compliance 

with the set methodological goals. Among other crucial criteria is the universality of 
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tools to reduce the number of learning platforms, the clarity of the interface, the 

universal availability of software (Лотоцька, & Пасічник, 2020). 

Google Classroom, Zoom, and Moodle platforms have become the most 

common web resources for distance learning in higher education institutions in 

Ukraine. Using the Google Classroom platform, teaching staff can arrange group work 

of students, monitor, and evaluate their activities, organize online communication. The 

Zoom platform is suitable for both video conferencing and online meetings, allows 

teachers to conduct both individual and group classes. The Moodle platform enables 

the presentation of educational material in various formats and contains a wide range 

of tools for monitoring student performance.  

Examining the use of online services in the organization of distance learning, 

teachers from National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute” and Kyiv Institute of Information Technologies and Learning 

Tools conducted a survey in 2020 among 100 teachers from 24 regions of Ukraine, 

which revealed the priority of Moodle and Google Classroom platforms in the 

placement of teaching materials due to their convenient division into topics and classes, 

and easy access for students. 43 % of the surveyed teachers preferred the Moodle 

platform, and 26 % – the Google Classroom platform. The survey also showed that 

75 % of surveyed teachers use the Zoom service for video conferencing (Проскура, 

Кронда і Литвинова, 2020).  

Investigating the situation related to the use of distance learning technologies in 

2020, the State Service of Education Quality of Ukraine discovered specific difficulties 

faced by participants of the educational process, including unavailability of continuous 

Internet access, absence of required technical equipment at home, lack of necessary 

skills for working with distance technologies. According to higher education students, 

factors such as lack of self-organization, the possibility of biased assessment due to 

irregular communication with teachers complicate distance learning. Moreover, 

teachers believe that the lack of live contact with students and the absence of well-

designed online courses are essential factors that hinder the provision of quality 
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education services to students learning online (Інформаційно-аналітична довідка 

про результати опитування щодо стану використання технологій дистанційного 

навчання у закладах вищої освіти України). 

Despite its benefits or disadvantages, distance learning has already become an 

integral part of today's educational process. In time, it is essential to focus on the 

achievements in the development of distance education, learn from best practices and 

positive experiences in the use of distance technologies. To facilitate the adaptation of 

teaching staff to the distance form of learning, they should receive systematic 

organizational support in improving their abilities and acquiring required skills for 

working with new distance learning tools. 

 

References: 

[1] Освіта в Україні: виклики та перспективи: інформаційно-аналітичний 

збірник [Education in Ukraine: challenges and prospects: information and analytical 

collection]. (2020). Міністерство освіти і науки України. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-

konferencia/2020/metod-zbirka-osvita-ta-covid-2020.pdf 

[2] Лотоцька, А., & Пасічник, О. (2020). Засоби та інструментарій 

дистанційного навчання [Means and tools of distance learning]. В Організація 

дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації [Organization of 

distance learning at school: methodical recommendations] (c. 18-36). 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomend

azii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf 

[3] Проскура, С., Кронда, О., & Литвинова, С. (2020). Засоби організації 

дистанційного навчання в період карантину 2020 року в закладах вищої освіти 

України [Means of organizing distance learning during the quarantine period of 2020 

in higher education institutions of Ukraine]. В В. М. Кухаренко, В. В. Бондаренко, 

Екстрене дистанційне навчання в Україні: монографія (Ред.) [Emergency 

distance learning in Ukraine: monograph (Eds.)] (c. 299-313). Міська друкарня 



1st International Conference on New Challenges in Science and Education                                        Boston, USA 
 

 
- 67 - 

 

[4] Інформаційно-аналітична довідка про результати опитування щодо стану 

використання технологій дистанційного навчання у закладах вищої освіти 

України [Information and analytical report on the survey results on the state of using 

distance learning technologies in higher education institutions of Ukraine]. (2020). 

https://www.sqe.gov.ua/images/materials/опитування/зво/Опитування_дистанційн

е%20навчання_ЗВО.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1st International Conference on New Challenges in Science and Education                                        Boston, USA 
 

 
- 68 - 

 

LANGUAGE COACHING AS A MODERN TEACHING METHOD 

 

Pechenizka (Gubareva) S. S., 

Candidate of Philological Sciences (PhD), 

Associate Professor of the Department of Foreign Philology 

Kyiv National University of Culture and Arts 

Kyiv, Ukraine 

 

«I have come to believe that a great teacher is a great artist, and that there are as 

few as there are any other great artists. Teaching might even be the greatest of the 

arts since the medium is the human mind and spirit» (John Steinbeck) (Lee, n.d.) 

 

Dealing with the methodological and psychological aspects of the problem of 

teaching English language, which is considered to be the universal world language for 

communication nowadays, we need to focus on exploring the principles and objectives 

of linguistic coaching as a modern priority and a new trend in foreign language 

teaching. As to LinguaPRO (n.d.), ranking second in popularity among various forms 

of foreign language learning in the US and Europe (after online courses / webinars), 

this method attracts increasing interest of foreign language teachers, but is not 

sufficiently represented in Ukrainian sources at the moment, which determines the 

relevance of the chosen topic. 

Analyzing the history of the development of Language Teaching Methodology, 

we may see the key differences observed between a language teacher and a 

lingvocoach. According to Paling (2013), a traditional teacher usually just transmits 

the knowledge of the language as an active player who is responsible for the whole 

transfer process, while the one who receives this knowledge has the role of a passive 

player who is activated only when he / she speaks or writes. So, the teacher in 

traditional learning process is a key, central figure and controller, who guides the 

student through the teaching material with the help of directive and instructive means. 
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However, often such methods can lead to the fact that, although the teacher transmits 

his knowledge and the student knows the language well enough, he is not able to 

actually apply it in real-life communication practice, so the path from passive use of 

knowledge to actual active use of it can often be too long. As for the lingvocoach 

(language facilitator), such coaching or training style means a more active role for the 

pupil / student and more active learning. The coach’s empathy for his students is very 

important, as well as the coach’s ability to adapt to the individual needs, psychological 

peculiarities and learning methods that best suit each student. Constant feedback and 

recognition of even the smallest victories create a psychologically favorable 

microclimate for effective work, so maintaining motivation to learn also remains the 

task of the coach. Training materials can be delivered with the participation of both 

parties in accordance with the learning objectives planned together, and most of the 

information is transmitted through motivating and stimulating reflection conversations. 

The coach and his student have equal status, so the responsibility for learning outcomes 

is divided in halves. Finally, cost-effectiveness is often important in language learning, 

as goals must be achieved within a certain time frame, and this gives an awareness of 

the real value of the whole learning process (Paling, 2013), when progress is easy to 

track and compare with input over a specific time period for mastering specific selected 

goals. And then, if desired, new goals may be set together to reach new heights. 

So, linguistic coaching may have a great influence on students’ success in 

language learning due to its focus on motivation and responsibility for their own study, 

as well as other specific means compared with another learning methods and strategies. 

While classical language learning offers a student only the passive role, linguistic 

learning provides the opportunity for a learner to be much more active, to take much 

more responsibility for one’s own learning process. The idea of being a master of the 

learning process becomes crucial, creating much more motivation and engagement of 

the student to the whole process, since responsibility for the process and results of 

learning is equally shared between the coach and the student as equal participants or 

partners of the learning process, thus contributing to its effectiveness. 
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If, over some time, a traditional teacher could discover a true lingvocoach inside 

oneself, who would help his students to get rid of their fears and other individual 

barriers in the process of mastering a foreign language, when the philosophy of 

mistakes could become an integral part of the process of self-development, while 

motivation and responsibility for learning results could be the main driving force of 

self-learning, then perhaps there will be a more positive dynamics in students’ learning 

success of studying foreign languages. 
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The process of forming values in children begins at an early age. By the time 

children enter kindergarten, their values have already formed. They were taught by 

their parents.  

Yet parents are not the only adults who influence children’s values. A coach may 

shape the value of determination and teamwork. A scout leader may teach about self-

reliance and honesty. And a priest may help children learn about spiritual values. But 

for many children the teacher is the one who influences their value system most of all. 

It is not surprising when a child may spend as much time during the school year with 

her elementary teacher as she does with her parents. 

Some parents want teachers to check their values at the door when they enter the 

classroom. In reality, there is no such thing as value-free education (Kenneth Shore, 

2012, p. 32). Teachers are communicating values to their students almost all the time. 

And values are embedded in more than just the teacher’s lessons or the teaching 

materials (Kenneth Shore, 2012, p. 46). 

The teacher’s appearance, speech, manner of relating with students, sense of 

humor – all teach lessons to students about ways of acting, thinking, and feeling. A 

teacher who shows an interest in the culture of a child from another country is teaching 

her students to respect children from different backgrounds. A teacher who encourages 

a child to handle a problem on her own is promoting the value of independent thinking. 

Many believe that teaching education values are an appropriate role for teachers. 

Martin Luther King Jr. had this in mind when he said “Intelligence plus character – 

that is the goal of true education.”  
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The more important question is: What values should be taught and how should 

they be communicated? 

Values education is still an important part of the school landscape. These lessons 

begin as early as kindergarten when children are taught, among other lessons, to wait 

patiently in line, to raise their hand rather than yell out, to be considerate of their 

classmates, and to accept and put out with children who are different. 

Different teachers accent different values. Some emphasize being courteous and 

kind to classmates; others stress being obedient and respectful of authority; others place 

a priority on being dependable and responsible; and still others convey the importance 

of thinking for yourself and standing up for your beliefs, others teach peaceful methods 

of resolving conflicts.  

As students move into higher grades, the same issues may be discussed but in 

the context of the larger community and at a more conceptual level.  

Studying at schools and colleges provides a natural opportunity for examining 

these issues. Students gain valuable insights by reading about great figures in history 

and learning how they coped with moral issues. 

When discussing controversial issues, the teacher’s role is to provide 

information, raise questions, and stimulate discussion while making sure not to project 

her personal views. The goal is to expose students to differing points of view rather 

than to convince them in one point of view. 

If there is one area which calls out for parents to assume the role of primary 

teacher, it is sex education. Yet many parents shirk this responsibility and schools have 

been called upon to teach about such matters as sexual reproduction, pregnancy, 

contraception, sexually transmitted diseases including AIDS, dating, emotional 

commitment, and personal responsibility. Schools too have sometimes shied away 

from educating children in matters of sexuality perhaps because of fears of dealing with 

parent reactions.  

The values education your child receives in school will help to shape the kind of 

person she becomes so pay careful attention to the kinds of messages your child is 
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receiving. Of course, the surest way of instilling desirable values in your child is to 

teach them to her at home. Yet many parents feel as if their own efforts at values 

education are stymied by the competing forces of television, peers, and the mass media. 

While it is undeniable that children are affected by these factors, nonetheless 

parents can have a profound impact on their child’s values and moral reasoning. To 

maximize your influence on your child, reflect on the kinds of values you cherish and 

want to communicate to their child. Consider what you are doing to communicate those 

values to your child but be aware that what will influence her most is not what you say 

but what you do. And children are expert at noting inconsistencies between a parent’s 

actions and words – the parent who is often rude to people but lectures her child about 

treating others with respect, the parent who stresses honesty but keeps excess change 

given to her by a salesperson, or the parent who preaches the virtues of forgiveness but 

holds a long-term grudge against a family member. 

I would like to differentiate the difference between the values and the principles 

people have. 

In his influential book “The 7 Habits of Highly Effective People” Stephen R. 

Covey outlined the difference between principles and values. In Covey’s view, 

principles are rules or laws that are permanent, unchanging, and universal in nature. 

Values are internal and subjective, and they may change over time (Stephen R. Covey, 

2016, p. 57). 

What are principles? 

For Covey, principles are self-evident and – as part of most traditions and 

philosophies over the ages – they’ve been woven into the fabric of societies throughout 

human history. They often concern human behavior and govern interactions between 

people. 

Principles represent an objective reality that transcends cultures and individuals. 

For example, Covey cites various principles, including fairness, integrity, and honesty. 

He declared, “A principle is a natural law like gravity. If you drop something, gravity 
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controls. If I don’t tell you the truth, you won’t trust me; that’s a natural law.” (Stephen 

R. Covey, 2016, p.64). 

What are values? 

In contrast, values are beliefs and opinions that people hold regarding specific 

issues or ideas, and are ultimately internal, subjective, and malleable. They may change 

as demands or needs change. If a given belief or opinion is something that might be 

altered if the conditions are right, then it’s a value. 

Values are important in expressing our individual beliefs and opinions, and they 

can be used tactically to accomplish certain objectives based on our current 

circumstances, demands, and needs. Values can ultimately reflect or determine the 

current but potentially alterable goals that we have in our professional, family, and 

personal life. 

To conclude, the great aim of schools and other educational institutions is to 

practice and internalize the values in order to build a value-based competency within 

pupils, students and teachers. To my mind, The 7 Habits of Highly Effective People 

gives us a skillset to practice and internalize values. Values are what you have, but the 

7 Habits are what you do – they provide a framework for the development of important 

socio-emotional skills that empower application. 

 

 
 

https://www.planplusonline.com/if-youre-not-developing-your-culture-it-will-develop-itself/
https://unitededucationgroup.com/training/schools/7-habits-of-highly-effective-people/
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Speech and thought, language and thinking are so closely intertwined with each 

other that many researchers in philosophy and linguistics believe it is possible to speak 

of language thinking "as a syncretic phenomenon, and identify the context and speech 

situation with human or social experience". According to E. S. Kubryakova (1086), 

"language not only reflects reality, influences this reflection, it is a "window" into 

human consciousness". 

Linguistic research in recent years has been marked by increased interest in the 

relationship between conceptual and linguistic representations of the world. Modern 

scholars considering the correlation of these world models (Brutyan, Karaulov, 

Serebryanikov, Kubryakova, etc.) define the former as "language of thought", 

"language of the brain", but disagree on the nature, status and correlation between the 

systems. The assimilation of any new information about the world is carried out by 
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each individual on the basis of that which he already possesses. The system of 

information about the world formed in this way is the conceptual system he constructs 

as a system of definite perceptions of the human being about the world. The 

construction of such a system before language acquisition is the non-verbal stage of its 

formation at this stage the person gets acquainted with the objects available for direct 

perception. 

The conceptual form of the world picture is an "image" of the world, not clothed 

in any system of signs. But it can be translated into sign form. The division of the world 

through language is done by superimposing a conceptual grid (i.e. by highlighting 

concepts) and a situational grid (i.e. by highlighting the situation) on the world. Thus, 

the relationship between linguistic form and function necessarily reflects the inherent 

human conceptual structure and general principles of cognitive categorization. 

Alongside a rich conceptual picture of the world, which is found in the human mind in 

the form of concepts and ideas, there is also a verbal or linguistic picture of the world. 

Language is related to reality through sign relatedness, i.e. it reflects it in a sign 

way. The emergence of the concept of linguistic worldview in linguistics is a symptom 

of the emergence of gnoseolinguistics as part of linguistics developed on 

anthropological principles Apresyan U. (1995). The notion of a linguistic picture of the 

world allows us to address more deeply the question of the relationship between 

language and reality, the invariant and the idiomatic in the processes of linguistic 

"representation" of reality as a complex process of human interpretation of the world. 

The concepts of "linguistic picture of the world", "linguistic vision of the world", 

etc. have become firmly established in linguistic discourse. Every natural language 

reflects a particular way of perceiving and organising (conceptualising) the world. The 

meanings it expresses form a unified system of views, a kind of collective philosophy, 

which is imposed as obligatory on all speakers of the language.  

It is very significant that "the language's way of conceptualising reality 

(worldview) is partly universal and partly nationally specific, so that speakers of 
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different languages may see the world slightly differently, through the prism of their 

languages". 

Researching the problem of the reflection of the world picture in human 

language, a simple triad is usually assumed: the surrounding reality, the reflection of 

this reality in the human brain and the expression of the results of this reflection in 

language. Language does not copy reality, but only reflects in a certain way the process 

of human cognition. The primary representation system provides a model of the world 

based on sensory data from memory, introspection and proprioceptive feedback. The 

secondary representation system gives a model of this model, in which the world and 

your actions in it are expressed or potentially can be expressed in words. This means 

that first our sense perception of the world is superimposed on the conceptual 

representation, and then this conceptual representation is superimposed on the 

linguistic representation. Speaking about the relation and distinction between 

conceptual and linguistic models of the world, G. A. Brutyan (1973) draws the 

following conclusions: the main content of the linguistic model of the world covers all 

the content of the conceptual model. 

Outside the conceptual model of the world remain peripheral areas that act as 

carriers of additional information about the world. The boundaries between the 

linguistic model of the world and the conceptual model of the world are shaky and 

uncertain. Their close connection leads to a continuous change, mutual clarification 

and adjustment in the process of life activity of a native speaker. In its cumulative 

expression, the linguistic picture of the world is a subsystem representing the 

connection between language and thinking. 
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Abstract. According to medical estimates, every fourth woman of reproductive 

age faces uterine leiomyoma. By the age of 50, about half of the female population is 

unaware of the diagnosis of leiomyoma. Even 5 years ago, the only way out for 90 % 

of them was complete removal of the uterus. Today, there is a worthy alternative to 

such a radical procedure – uterine artery embolization. Uterine artery embolization 

(EMA) has rapidly entered the practice of a large number of medical institutions in the 

United States, Europe, Asia and the Middle East. In 1996, it received FDA approval in 

the United States, and in 2003, by order № 582, the Ministry of Health of Ukraine 

introduced it into protocols for the treatment of uterine leiomyoma. Embolization is 

performed in a specially equipped X-ray operating room equipped with an 
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angiographic device. Embolization is performed not by gynecologists, but by 

endovascular surgeons. This is due to the fact that the EMA technique requires 

qualifications in vascular surgery and radiology. Virtually painless procedure is 

performed under local anesthesia. The only effect is the puncture site of the artery. To 

do this, after previous local anesthesia with a solution of lidocaine through a small (1.5 

mm) puncture of the skin in the upper thigh or left wrist, a thin catheter (1.2 mm) is 

inserted into the artery, which is inserted directly into the uterine arteries under X-ray 

control. Then, through the catheter, particles of embolization drug are injected, which 

blocks the vessels that feed the leiomyoma. Embolization particles are introduced 

alternately (in the right, in the left uterine arteries) and behave as absolutely inert 

substance which mechanically blocks the arteries feeding nodes. The procedure can 

take from 10 to 40 minutes, depending on the option of uterine artery discharge and the 

experience of the surgeon. But as a rule, its duration does not exceed 20 minutes. EMA 

is a virtually painless procedure. Due to local anesthesia, the puncture of the artery 

does not cause any sensations. During the procedure, there may be a periodic 

appearance of a feeling of warmth in the lower abdomen, lower back. This is how a 

contrast agent works, which is introduced by the surgeon to determine the discharge of 

blood vessels. It is important to note that the embolization drug used is completely safe, 

biologically inert and cannot cause allergic reactions. There are now several types of 

drugs for embolization. Choosing the right drug is an important task. The first 

manifestation of the effectiveness of EMA is the normalization of symptoms. 

Immediately after the intervention, menstrual bleeding is normalized, their volume, 

pain and duration are reduced. The reduction of leiomyomatous nodes, as well as the 

overall size of the uterus is most active during the first 6-8 months after EMA. 

Keywords: Female genitalia, Reproductive function, Uterine artery 

embolization, Uterine leiomyoma. 
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Introduction. Uterine leiomyoma is the most common tumor of the female 

genitalia, and is one of the main causes of loss of reproductive function and reduced 

efficiency of women of childbearing age. On average, in childbearing age it occurs in 

every 5th woman, and at the age of 50 it can be found in half of women. It should be 

noted that recently the incidence of uterine leiomyoma in young women has increased. 

This is due not only to increasing the availability of diagnostic methods, including 

ultrasound, but also the "rejuvenation" of leiomyoma due to changes in the 

environment and stressful lifestyle of modern society (Vdovichenko, & Ledin, 2005; 

Ivaniuta, S. O., & Ivaniuta, L. I., 2010). Uterine leiomyoma is a disease – a benign 

proliferate caused by a defect of chromosomes 7, 12, 14. A defective muscle stem cell 

is the progenitor of a monoclonal hormone-dependent leiomyoma. Estrogens are 

responsible for hyperplasia, progesterone – for mitotic activity. This formation in the 

process of development has a pseudocapsule. In the process of leiomyoma 

development there is a rapid angiogenesis of the nodes, at their size of 5 cm or more 

aromatase is produced, which breaks down steroids into estrogen-like hormones, 

which, in turn, enhances the hyperplastic processes and growth of leiomyoma. In the 

process of leiomyoma development there is a rapid angiogenesis of the nodes, at their 

size of 5 cm or more aromatase is produced, which breaks down steroids into estrogen-

like hormones, which, in turn, enhances the hyperplastic processes and growth of 

leiomyoma. Leiomyoma in almost 60 % has progesterone receptors and therefore 

progesterone treatment is not recommended. In general, the content of estradiol and 

progesterone in leiomyomatous nodes is higher than in normal myometrium 

(Ivaniuta, S. O., & Ivaniuta, L. I., 2010; Fernandez, 2011). The highest content of 

estradiol receptors and the lowest – progesterone receptors in large nodes with 

pronounced proliferation, and in long-term leiomyomas without a tendency to grow – 

an increase in the concentration of progesterone receptors (Vdovichenko, & Ledin, 

2005; Ivaniuta, S. O., & Ivaniuta, L. I., 2010; Fernandez, 2011). 

Analysis of literature data and problem statement. The concept of 

predominantly estrogenic dependence of uterine leiomyoma growth has been revised 
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in recent years, and the results of comprehensive clinical studies indicate ambiguity in 

the interpretation of pathogenetic mechanisms of uterine leiomyoma development, 

which include failure of adaptive-compensatory reactions at the level of hypothalamus, 

pituitary receptors. genetic burden, disorders of the immune system and their impact 

on apoptosis (Fartushok, & Besedin, 2005). The complex interconnection of these 

processes has an impact on a number of approaches to solving this problem. A 

significant number of studies pay attention to the high level of proliferative activity in 

leiomyomatous nodes in comparison with the myometrium in both the secretory and 

proliferative phases of the menstrual cycle. In particular, disorders of apoptosis in the 

endometrium were found in patients with leiomyoma with bleeding, which suggests its 

role as a factor in the genesis of infertility.  

Uterine leiomyoma is the main indication for hysterectomy. Therefore, an 

important task is to develop effective methods of treatment of uterine leiomyoma and 

organ-sparing operations to preserve reproductive function. Often the course of the 

disease is asymptomatic, but it can also be accompanied by such manifestations as 

bleeding, anemia, pain associated with impaired trophic node or function of 

neighboring organs. These symptoms, as well as the rapid growth of nodules are 

indications for surgical treatment. The total number of patients who need surgery is 

quite large. Accordingly, organ-preserving operations that require special preoperative 

preparation are becoming increasingly important.  

Most authors consider the use of reconstructive plastic surgery for uterine 

leiomyoma, highlighting such benefits as restoration of hemostasis, preservation of 

reproductive and menstrual function, reducing the risk of breast cancer. However, 

enucleation of uterine leiomyoma nodes does not prevent recurrence, the frequency of 

which is 2.5–23 %, with 5 % of patients undergoing reoperation.  

Today, the method of choice for surgical treatment of patients with uterine 

leiomyoma is the laparoscopic method, which, along with a number of positive 

benefits, is accompanied by certain complications, including the risk of uterine rupture 

during childbirth and pregnancy. Sometimes the operation is complicated by the 
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intermuscular location of the nodes, in addition, the existing endoscopic technologies 

do not fully provide an anatomical comparison of the wound edges on the uterus. 

Laparoscopic leiomyomectomy is justified in the presence of nodules on the leg or in 

a shallow broad base, when the use of high energies is minimal. In other cases, the 

method of choice should be laparotomy.  

A step forward in operative gynecology is hysteroresectoscopy, the efficiency of 

which reaches 98 %. In submucosal leiomyoma, when the size of the uterus does not 

exceed 9-10 weeks of pregnancy, and the size of the node – no more than 6-6.5 cm, it 

is advisable to perform a transcervical leiomyomectomy. 

If there are indications for surgical treatment (pain, bleeding, leiomyoma growth, 

urodynamic and other disorders), its scope should be agreed with the patient. Age 

should not be a limiting factor for leiomyomectomy.  

The issue of hormonal preoperative preparation of patients with uterine 

leiomyoma is discussed in all countries. The positive point is the reduction of the size 

of the nodes and the deterioration of their blood supply, which facilitates the operation.  

At the same time, the negative aspects are the body's side effects on therapy, the 

high cost of the necessary drugs, the need to postpone the operation for 2-3 months. 

Such issues are resolved individually.  

The progesterone hypothesis in the activation of the cascade of molecular genetic 

processes that contribute to the growth of uterine leiomyoma is discussed in the 

scientific community. This has led to the use of antirogesterone compounds to inhibit 

leiomyoma growth. Today, the antiprogestin mifepristone has been used successfully 

as adjuvant therapy for this purpose.  

The purpose of the study is to investigate the organ-preserving treatment of 

uterine leiomyoma by embolization of the uterine arteries and to propose a method of 

managing patients based on the analysis of literature data.  

Uterine artery embolization (UAE) has rapidly entered the practice of a large 

number of medical institutions in the United States, Europe, Asia and the Middle East. 

In 1996, it received FDA approval in the United States, and in 2003, by order № 582, 



1st International Conference on New Challenges in Science and Education                                        Boston, USA 
 

 
- 84 - 

 

the Ministry of Health of Ukraine introduced it into treatment protocols for uterine 

leiomyoma. The essence of UAE is to stop blood flow through the branches of the 

uterine arteries that supply blood to uterine leiomyoma. At the same time the branches 

providing a healthy part of a myometrium do not suffer. This is possible due to the 

peculiarities of blood flow in leiomyoma ₋ blood supply to the nodes is carried out from 

the vascular network that surrounds the leiomyoma on the periphery. 

These vessels have a diameter of up to 0.5 mm, ie several times larger than the 

arteries of a normal myometrium. After the introduction into these vessels of special 

embolization particles, 500-700 μm in size, the leiomyoma loses blood supply, and is 

replaced by connective tissue – fibrosis, which leads to a significant reduction and / or 

disappearance of leiomyoma and its manifestations. Since the diameter of the arteries 

that supply blood to the uterine tissue is much smaller, the particles in them do not pass 

and the uterus itself does not suffer. At UAE leiomyomatous knots are not removed. 

Embolization particles block the vessels, and leiomyoma, losing the liquid part is 

significantly reduced and compacted, with no bleeding and symptoms of compression.  

Technically, UAE is performed as follows. Access to the uterine arteries is 

performed by puncturing the right femoral artery according to standard Seldinger 

methods. Before the immediate introduction of the embolizate, selective angiography 

of the uterine artery is performed on the left and right (Fig. 1), the purpose of which is 

to identify abnormally formed vascular network, which is visualized as corkscrew-like 

vessels that abundantly vascularize leiomyoma tissue (Fig. 2). 
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Fig. 1. Selective angiography of the uterine arteries 

 

 
Fig. 2. Abnormal vascular network of uterine leiomyoma 

 

The form of leiomyoma is determined by the boundaries of this abnormal 

vascular network. UAE is performed to completely occlude the vascular bed of 

leiomyomatous nodes, which is achieved by the introduction of embolizate. Moving 

with the blood flow, the embolizate "jams" the lumen of the vessels of the leiomyoma. 
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After UAE, blood flow through the thin and tortuous vessels of the leiomyoma stops, 

which is confirmed by control angiograms (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. Cessation of blood supply to uterine leiomyoma 

 

In addition, there is a retrograde blood flow to the internal iliac artery. Only slow 

residual blood flow remains in the uterine arteries. Most often, parts of polyvinyl 

alcohol in a mixture with 0.9 % sodium chloride solution or a suspension of Biosphere 

microspheres and X-ray contrast agent are used for embolization. The procedure takes 

from 20 to 60 minutes (average 35 minutes), and its duration is determined by the 

peculiarity of angioarchitectonics of the pelvic vessels, the level of qualification of the 

interventional surgeon-radiologist, as well as the availability of quality hagiographic 

equipment (Fig. 4). 
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Fig. 4. Scheme Uterine Fibroid Embolization 

 

At the microscopic level, leiomyomatous compounds undergo dehydration, 

coagulation necrosis, hyalinosis and subsequent calcium, which differs from the 

surrounding myometrium. UAE causes persistent ischemia and infarction of 

leiomyomatous nodes. At the termination of blood supply in a leiomyoma degenerative 

processes which lead to irreversible reduction of its sizes occur. Myometrial tissue 

suffers to a much lesser extent. This is because the arteries that supply the 

leiomyomatous nodes are terminal and there is a rich collateral blood supply to the 

myometrium. Normal myometrial branches of uterine arteries remain passable 

(Ivaniuta, S. O., & Ivaniuta, L. I., 2010). 

Post-embolization period  

Despite the fact that the UAE itself is a virtually painless procedure, after 1-2 

hours there are quite severe pains in the lower abdomen. These sensations are the result 

of ischemia of leiomyoma cells. Pain lasts several hours and is adequately relieved by 

painkillers. 

In addition, in the first days after EMA, the temperature may rise (up to 37-

380C). Weakness and malaise are also possible. However, all these symptoms, known 

as post-embolization syndrome, pass quickly, do not pose a threat to health and in no 

way relate to the complications of the intervention. 
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Side effects and complications of uterine leiomyoma embolization 

Uterine leiomyoma embolization is a very safe procedure, the risk of any 

complications is ten times lower than after surgery and does not exceed 1 %. According 

to a series of studies, complications occur after UAE about 20 times less often than 

after any surgical treatment of uterine leiomyoma (including laparoscopic surgery).  

The most common problem after UAE is the formation of a hematoma on the 

thigh at the site of the artery puncture. This complication does not require additional 

treatment and lasts for 1-2 weeks. 

In addition, the EMA procedure can be performed through the radial artery on 

the left arm, which is very comfortable for the patient, allows you to get up 2 hours 

after surgery and eliminates the need for a forced supine position, as when using 

femoral access.  

No more than 3 % of patients in the first 3-6 months after embolization of uterine 

leiomyoma may have menstrual irregularities or transient (temporary) amenorrhea. 

The need for re-embolization at large nodes or features of their blood supply 

occurs in approximately one in 100 cases. 

Fertility 

Embolization does not deprive women of the ability to have children. Obviously, 

after a hysterectomy, there is no talk of having children, but even after a myomectomy, 

infertility often occurs, associated with the formation of joints in and around the uterus. 

Many women around the world give birth to healthy children after UAE. Many 

clinics in Ukraine have good results for pregnancy and childbirth after UAE. Many 

women have not been able to give birth without an UAE procedure, and most clinics 

have only recommended removal of the uterus. Pregnancy planning is optimal a year 

after UAE. 

Conclusions 

• Extremely safe and minimally invasive treatment that does not require 

anesthesia. 
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• The intervention is highly effective in more than 98.5 % of cases (ie after UAE

it is not necessary to return to the question of treatment of uterine leiomyoma). 

• There is an immediate improvement in symptoms.

• Leiomyomas do not recur (unlike myomectomy, for which the probability of

recurrence reaches 30-40 %). 

• Short hospital stay, usually up to 3-4 days.

• UAE is not an operation, is performed under local anesthesia and takes an

average of 15 minutes. 

• According to comparative studies, the risk of any complications is 20 times

lower than when treating fibroids with other surgeries. 

• The uterus is not removed.

• Fertility is maintained.

References: 

[1] Vdovichenko, Y. P., & Ledin, D. S. (2005). Infertility in women with uterine

leiomyoma. Pediatrics, obstetrics and gynecology (6), 89–93.

[2] Ivaniuta, S. O., & Ivaniuta, L. I. (2010). Discussion issues of endosurgery in

women of reproductive age. Woman health (6), 55–57.

[3] Fernandez, H. (2011). Update of myoma management – introduction. Journal de

Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction, 40 (8), 856.

[4] Fartushok, T., & Besedin, V. (2005). Doslidzhennia rivnia hormoniv

fetoplatsentarnoho kompleksu u zhinok iz ryzykom vnutrishnoutrobnoho infikuvannia.

Visnyk naukovykh doslidzhen (2), 42–44.



 
NGO “SCIENCE AND EDUCATION WITHOUT BOUNDARIES” 

 

 

 

 

 

New Challenges in Science and Education 
Conference Proceedings of the 1st International Conference 

 

 

 

 

May 14, 2021 

 

 

 

 
 

 

 

Boston, USA 

2021 



2021
Conference Proceedings

NGO “Science and Education without Boundaries”

NEW CHALLENGES IN

SCIENCE AND EDUCATION

1st International Conference

Boston, USA

May 14, 2021


