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The purpose of this research is to establish conditions of solution 

existence for parameter identification problems given in abstract Hilbert spaces 

and development of constructive algorithms. Conditions of existence of 

problem solutions correspond to conditions of continuous dependence of 

solutions of differential equations on parameters. A constructive algorithm of 

identification problem solution in Hilbert space is developed. It results in 

solution of corresponding boundary value problem. The way of its reduction to 

Cauchy problems is offered. We consider also identification problem if we 

have some observations of the system including some unknown integral kernel, 

its known state and may be its derivative. Assuming differentiability of integral 

kernel and quadratic constraints we obtained aposterioric estimate of integral 
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kernel, aposterioric set and error. Also we consider the case of unknown 

restrictions for initial value of integral kernel. All results are presented in the 

form including solutions of adjoined systems and eigenvalues of some linear 

operators. An algorithm of solution of estimation problem of integral kennel of 

differential equations with Volterra type operators is presented. 

When modeling physical and biological processes of real world [1], 

[2], [3] problems of search of system parameter estimates which can be 

elements of some functional spaces arise. Such models include differential 

equations with delay, integro-differential equations. Their theory is presented in 

works [4], [5]. Some results on parameter identification of these systems are 

presented in monograph. 

Some results on identification of parameters of second and first order 

differential equations in Banach and Hilbert spaces were obtained previously 

In they study the identification of a pair of time-dependent convolution 

kernels appearing in an abstract linear hyperbolic integrodifferential equation. 

They proved local (in time) existence, uniqueness, and continuous dependence 

on data results. They shown the applications of such abstract results to 

viscoelasticity and electromagnetic wave propagation in rigid nonconducting 

dielectrics. 

In spite of all these and other results, however we need to establish 

some general and clear conditions of solution existence for parameter 

identification problems given in abstract Hilbert spaces and to develop 

constructive algorithms for obtaining such solutions. 

In Section 2 the problem of parameter identification for differential 

equations given in Hilbert space is considered. Conditions of solution existence 

are stated and algorithm of solution of identification problem in Hilbert space is 

constructed resulting in solution of corresponding boundary value problem. The 

way of its reduction to initial value problem is offered and one partial case 

allowing problem solution not only in operator form is proposed. 
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Sulphur dioxide is one of the most wide-spread impurities of waste 

gases of the industrial enterprises and power plants. At the present there is an 

important problem of closing down some atomic power station in Ukraine, in 

particular Chernobyl PS. Choice of other alternative types of fuel is being 

topical. However the using of coal, oil and black oil leads to the increase of the 

level of environment pollution by compounds of sulphur and nitrogen oxides. 

Therefore it is necessary to elaborate efficient technological schemes for waste 

purification to reduce quantity of harmful substance ejection according to the 

strong ecological requirements and rules. The development of Computer-Aided 

tools for choice of the most effective gas purification method will be useful. 

According to Project Intelligent Computer-Aided Tool for selection of method 

of waste gas purification from SO2 and calculation the unit for catching and 

utilization SO2 are elaborated. We support the view that AI methods are 

successful assimilating into various Computer-Aided tools. 

The physical-chemical phenomena taken place in the purification of 

waste gases forms the basis of method classification. The technologies used for 

gas purification can be organized as with sorbent regeneration, as without 

regeneration. Besides the waste gases commonly contain the other harmful 

components (dust, nitrogen oxides, etc.), are characterised of high 

temperatures. 

All of the methods of gas purification from SO2, can be divided into 

two large groups: 

1. Methods, in which the subsequent separation SO2 from adsorbent with the 

purpose of further use is stipulated. 

2. Methods, in which the subsequent allocation SO2 from adsorbent is not 

stipulated. 
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In turn two classes of methods can be stood out for each of these 

groups in dependence on the phase, where the absorption of SO2 occurs: 

• Methods of wet purification based on absorption of SO2 by liquid solutions; 

• Methods of dry purification based on absorption of SO2 by various sorbents. 

Each class can be divided according to proceeding of physical-

chemical processes into such main groups: 

• absorption; 

• absorption with consideration for proceeding of chemical reaction in liquid 

phase; 

• adsorption; 

• chemisorption (adsorption with consideration for proceeding of chemical 

reaction); 

• catalytic oxidation; 

• catalytic restoration; 

• non-traditional ones. 

Under the solving of purification problems a cost of the methods of the 

catching and recovery of SO2 should be have received sufficient attention. 

Waste gases can contain the various quantities of SO2 from 0.01% to 10% and 

more (by volume). It hinders search of optimum economic purification process. 

Actually all methods are expensive, and the choosing one of them depends on 

the received by-products. Taking into consideration these conditions, the 

following requirements should be satisfied: 

• purifying method should not significantly increase of main production 

costs; 

• necessary reagents for purification of waste gases should not be expensive; 

• resultant products should be suitable for direct use or further processing; 

• other substances contained in waste gases should not influence on operation 

of waste purification unit and on quality of products; 
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• methods of recovery of SO2 should not cause environment pollution by 

wastes. 

The various variants of technological schemes and technological 

apparatuses for purification of waste sulphur gases are known now in the world. 

However only some of them are applied in industry. It is connected with low 

concentration SO2 (which are ranged from 0.01 to 3%) in large volumes of 

waste gases. From the ecological point of view, such gases should be cleaned 

too. 

Each of purification methods is characterized by set of parameters, 

which values define the choosing of some purification method. To choose a 

method of waste gas purification from SO2 the following factors are stood out: 

degree of cleaning (value interval); initial concentration SO2 (value interval); 

temperature of purifying gas (value interval); volume of purifying gas (value 

interval); opportunity to get a market production from caught of impurity; 

availability of other components (impurities) in purifying gas; waste source; 

cost of purification method. 

The last factor is enough the relative concept. Therefore, we are 

considered of following two factors instead of cost: 

• power consumption of purification scheme; 

• specific consumption of materials of purification scheme. 

However, significant factor, which hinders the solving of problem of 

gas purification from SO2 is low and variable concentration of SO2. 

The set of factors values determines the range of each method and 

allows to solve a problem of choosing of purification method. 

On the base of analysis of the existent methods of gas purification 

from SO2 and their characteristics we have chosen the main approaches to 

engineering of the databases and knowledge bases of proposed Computer-

Aided Tool. 
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On the base of analysis of the existent methods of gas purification 

from SO2 and their characteristics we have chosen the main approaches to 

engineering of the databases and knowledge bases of proposed Computer-

Aided Tool. The databases and knowledge bases are constructed in MS-

Windows environment by using the EXCEL tables. One of these tables for 

absorption purification methods is shown in table 1. 

Table 1 

Absorption methods of waste gas purification from SO2 

 

Name 
Type of 

method 

Impurity 

concentra

tion (%) 

Purifying 

degree (%) 

Tempe

rature 

(Co) 

Other 

Impuriti

es 

Product Country 

Flakt-

Hydro 

Hydro 

water 4 – 5 90.00 100 Ash H2SO4 Norvey 

Haehiso

n-

Schrode

ra 

water 4 – 5 80.00 50 Dust H2SO4 Poland 

Wickert 

Combus

tion 

water 0.3 – 0.5 80 – 90 1400 Dust 

Mixture of 

sulphates 

and 

sulphites 

USA 

Bischoff water 0.3 – 0.5 99.00 
1000-

1500 
Dust 

Mixture of 

sulphates 

and 

sulphites 

Germany 

Noname lime 0.5 – 1.0 85.00 
500-

1000 
Dust 

Calcium 

sulphate 

sulfphates 

Russia 
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Wickert lime 0.2 – 0.5 50 – 80 
500-

1000 

Dust, 

Ash 
Sludge Poland 

 

Artificial Intelligence techniques are used for development of Computer-Aided 

Tool. A large group of AI methods is connected with machine learning 

systems. We used some of these methods. Although many approaches to 

machine learning have been developed, systems based on learning from 

examples have been the most widespread and successful [1]. This class of 

learning systems includes method IDT (induction of decision trees) [2], neural 

networks, case-based reasoning (CBR) [3]. IDTs are mainly used to solve 

classification problems. Training the IDT involves constructing the tree from 

the database of examples. In patter recognition and classification problems, 

neural networks are flexible basis functions for modelling data. Like IDT, the 

data to be analysed must have a fixed set of attributes, and each sample must be 

labelled with its actual category. Case-based reasoning (CBR) is alternative 

approach to rule-based and object-oriented systems. CBR is based on retrieval 

and adaptation of the old solutions to the new problems [3]. This is a way to 

shortcut difficulties in knowledge engineering. 

CBR is alternative approach to rule-based and object-oriented systems. 

CBR is based on retrieval and adaptation of the old solutions to the new 

problems. This is a way to shortcut difficulties in knowledge engineering. 

We support the view that AI methods are successful assimilating into 

various Computer-Aided tools [4]. Formerly expert simulation system for waste 

gas purifying processes called SSP EXPERT (MS DOS-version) had been 

elaborated in National Technical University of Ukraine [4]. The proposed 

Computer-Aided tools for choice of method of waste gas purification from SO2 

continued the investigations in this direction. This tool used some of Artificial 

Intelligence methods based on machine learning. Its databases and knowledge 

bases are elaborated by means EXCEL (MS Windows environment). 
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Постановка завдання. На даний час розробка родовищ України 

на природному режимі експлуатації шляхом заводнення дає змогу 

вилучити з надр лише частину запасів нафти. Решта запасів все ж 

залишаються в надрах і це потребує застосування штучних методів діяння 

на пласт. 

Основні методи. Весь період розробки родовищ поділяють на 

три етапи. Перший – це етап розробки родовищ з використанням тільки 

пластової енергії, а саме напору краєвих вод і газової шапки, пружних 

сил, розчиненого в нафті газу, гравітаційних сил. З практичного досвіду за 

таких режимів досягається 5-15 % нафтовилучення. Решта запасів 

залишаються невиробленими. Тому дуже важливим є другий етап – 

штучного підтримування пластового тиску (ППТ). Це дає можливість 

довести нафтовіддачу до 20% і більше. На третьому етапі розробки 

родовищ застосовують так звані вторинні і третинні методи підвищення 

нафтовилучення, завдяки яким нафтовилучення зростає до рівня 35-75%. 

Третинні методи підвищення нафтовилучення або, як прийнято у 

світовій практиці, Enhanced Oil Recovery (ЕОR) передбачають додавання 

під час ППТ додаткових витіснювальних агентів, тобто це комплекс 

принципових технологічних рішень, спрямованих на поліпшене 

вироблення запасів нафти порівняно з традиційним методом заводнення. 

При цьому забезпечується зміна структури дренованого об'єму пласта 

(збільшення коефіцієнта витіснення вуглеводнів, збільшення охоплення 

пласта дією, зміна фізико-хімічних характеристик системи “колектор – 

пластові флюїди – витіснювальний агент”). 

Особливістю цих методів є необхідність проведення значних 

науково-дослідних робіт у кожному конкретному випадку, а також їх 

висока вартість, підвищений технологічний і економічний ризик. На 

сьогоднішній день EOR методи класифікуються таким чином: 

- гідродинамічні методи; 
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- хімічні методи; 

- фізичні методи; 

- газові методи; 

- теплові методи. 

До третинних методів можна також віднести буріння 

горизонтальних свердловин з проведенням масованого гідравлічного 

розриву пласта [3]. 

Основні результати. В НДПІ ПАТ «Укрнафта» в 2004 р для 

підвищення нафтовилучення Довбушансько-Бистрицького родовища була 

розроблена і впроваджена технологія закачування розчинів ПАР в суміші 

із поліакриламідом (ПАА). Такі розчини названі поверхнево-активними 

полімервмісними системами (ПАПС) і складаються з 0,05 % поверхнево-

активної речовини (суміш пінола з савенолом у співвідношенні 1:1) і 

полімеру 0,03 % концентрації. Згідно з лабораторними дослідженнями 

встановлено, що закачування облямівки ПАПС (0,5 об’єму пор) і 

проштовхування її водою (1,2 об’єму пор) забезпечує підвищення 

кінцевого нафтовилучення на 4-5 % [2]. 

Протягом 2004-2006 рр. на Довбушансько-Бистрицькому 

родовищі проводились роботи із впровадження технології ППТ з 

застосуванням поверхнево-активних полімервміщуючих систем (ПАПС) з 

запомповуванням води. За період 2004-2006 рр. за розрахунками 

додатково видобуто близько 1552 т нафти та 1796 тис.м3 нафтового газу. 

На Бориславському родовищі були проведені кислотні розриви 

пласта, які сприяли збільшенню продуктивності свердловин шляхом 

створення у пластах вузьких тріщин, стінки яких розчиняються 

кислотним розчином. Технологія призначена для дії на піщані та 

карбонатні колектори. Загальний ефект з даної обробки за 2011 р. склав 

922 т. за нафтою і 1407 тис. м3 за газом. Також було проведено пару 

обробок привибійної зони пласта водно-спиртовим розчином савенолу на 
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Бориславському родовищі протягом 2011 р., які сприяють збільшенню 

коефіцієнта витіснення рідини із пласта і ефективно діють на 

різнопроникні пропластки неоднорідного за проникністю розрізу. Дебіт 

до обробки становив 0,29 т/доб, а вже після – 0,6 т/доб. Таким чином 

загальний ефект від даної обробки склав: за нафтою 511,66 т. і за газом 

234,44 тис. м3 [1]. 

Висновки. Досвід впровадження технологій підвищення 

нафтовилучення на родовищах України вказує на те, що їх подальше 

впровадження дозволяє значно підвищити ефективність розробки 

вітчизняних родовищ. Рівень впровадження методів підвищення 

нафтовилучення в Україні на жаль є низьким, хоча досвід у цьому питанні 

набутий багаторічною історією нафтовидобувної галузі, особливо 

західного регіону. 
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NOx is the major atmospheric pollutant which is responsible for 

photochemical smog and acid precipitation problems. Adsorption of NOx using 

zeolites has been an important research topic for the development of transport 

and stationary exhaust treatment systems. Zeolite-based microporous solids are 

widely used in many areas of chemistry industries as adsorbents, supports, and 

catalysts [1]. Accordingly, in the present study an effort was made to better 

understand the mechanisms of adsorption and regeneration of a fixed bed with 

LiLSX zeolite at a low pressure [2]. 

The dynamic adsorption amounts of NO were obtained from the 

breakthrough curves by means of an apparatus. The changes in the NO 

concentration profiles by increasing the temperature are given in Figures 1; one 

can see only slightly declines with the temperature above 350C. So the 

favorable temperature range is 30-350C. 
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Figure 1. NO concentration vs. time for adsorption-desorption on LiLSX 

zeolite depending on temperature 

 

As shown on the above figure (1) representative curves have 

rectangular shape. It can be explained that the adsorption field in zeolite 

extends to all parts of the enclosure. The microspores size is only a few 

molecular diameters; in result the potential fields are oppositely overlapped. 

And there is also any hysteresis in the adsorption isotherms. Through the entire 

figures one can observe that adsorption and desorption branches fall nearly in 

the same way, because of complete reversibility of adsorption/desorption 

process in zeolites. 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИПАРОВУВАННЯ З ПОВЕРХНІ ВОДОЙМ ТА 

ШЛАМОСХОВИЩ 

 

Радовенчик Я. В., 

кандидат технічних наук, 

старший викладач кафедри екології 

та технології рослинних полімерів 

Національний технічний університет України 

“Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського” 

м. Київ, Україна 

 

Сьогодні на території України зосереджено кількасот 

шламосховищ, в котрих накопичено мільйони метрів кубічних токсичних 

відходів у вигляді висококонцентрованих розчинів та суспензій. На 

багатьох виробництвах передбачені спеціальні технологічні водойми, 

котрі потребують постійного очищення забрудненої води з поверненням 

вилучених речовин у водойму. За таким принципом працюють, 

наприклад, ставки випаровування на полігонах твердих побутових 

відходів. Значна кількість технологічних процесів потребують повного чи 

часткового випарювання розчинів з різноманітним вмістом корисних чи 

шкідливих речовин. Сьогодні для випарювання технологічних розчинів 

найчастіше застосовують спеціальні апарати, джерелом енергії в котрих є 

газ, нафта, вугілля чи електроенергія. При цьому такі апарати споживають 
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величезну кількість енергоносіїв, що робить їх низько ефективними з 

економічної точки зору. Щодо природних чи штучних водойм, то в них 

процеси випаровування взагалі не регулюються. Тому цілком очевидно, 

що інтенсифікація випаровування рідкої фази таких водойм є досить 

актуальною, навіть незважаючи на те, що описана нижче пропозиція 

орієнтована лише на роботу в період достатньо високих температур 

атмосферного повітря в природних умовах та за нормальних температур в 

закритих приміщеннях. 

Варто зауважити, що вперше використовувати матеріали з 

капілярними властивостями для знешкодження токсичних рідин 

шламосховищ було запропоновано автором [1], однак ґрунтовних 

досліджень в цьому напрямку проведено не було, оскільки тематика 

роботи мала дещо інше спрямування. Тому метою нашої роботи було 

детальне вивчення процесів інтенсифікації випаровування з 

використанням матеріалів з капілярними властивостями. 

Очевидно, що в природних умовах метеорологічні параметри є 

досить мінливими, а в період низьких температур ефективність методу 

взагалі знижується. Однак, зважаючи на глобальне підвищення 

температури та зміщення меж сезонів, використання такого методу, на 

нашу думку, є досить перспективним, особливо зважаючи на простоту та 

відсутність енергетичних затрат. 

Суть пропозиції полягає в тому, що в якості додаткового 

випарювача пропонується використовувати полотнища матеріалу з 

капілярними властивостями, які натягнуті на спеціальну раму і одним 

кінцем занурені в рідину, а основна площа котрих знаходиться над 

дзеркалом [2] (рис. 1). 
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В якості матеріалів з капілярними властивостями можуть бути 

використані тканини промислового виготовлення із відповідними 

характеристиками. Такий випарювач працює без будь-яких витрат енергії, 

оскільки рідка фаза за рахунок капілярного ефекту піднімається по порах 

в тканині на визначену висоту, надзвичайно простий у виготовленні та 

експлуатації, не потребує складного обслуговування, надзвичайно 

дешевий, може бути облаштований власними силами фахівців будь-якого 

підприємства. 

Експериментальна установка представляла собою заповнені 

рідиною два мірні циліндри діаметром 7,6см, в один з яких при 

відповідних умовах занурювалася смужка матеріалу з капілярними 

властивостями із бавовни (рис. 2). 

Рама Полотнище 
тканини 

Рідка фаза 

Рис. 1. – Схема розміщення полотнищ тканини 
для регулювання інтенсивності випаровування 
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Другий циліндр слугував контрольним для порівняння основних 

параметрів процесу випаровування. Протягом 1-2 діб спостерігали за 

випаровуванням з поверхні матеріалу та дзеркала розчину і фіксували 

його залишковий об’єм. В якості модельного розчину використовували 

дистильовану воду, воду з київського водопроводу, воду з р. Дніпро. 

Механізм процесу випаровування з використанням матеріалів з 

капілярними властивостями полягає, на нашу думку, в наступному. При 

зануренні смужки матеріалу з капілярними властивостями в рідину, рідка 

фаза по порах матеріалу піднімається на визначену висоту, що суттєво 

збільшує площу випаровування і, відповідно, його приведену 

інтенсивність. В основі цього процесу лежать сили поверхневого натягу 

h 

а б 

Рис. 2. – Вивчення інтенсифікації випаровування 
води з використанням матеріалів з капілярними 

властивостями: 
а – контрольний циліндр; 

б – експериментальний циліндр 
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самої рідини і ніяких додаткових заходів для переміщення рідкої фази не 

вимагається. Цей факт є надзвичайно важливим при обгрунтуванні 

використання матеріалів з капілярними властивостями. Очевидно, що 

найбільш важливою при такому використанні матеріалів з капілярними 

властивостями є висота підняття рідини в тканині. Як показали наші 

дослідження, процес зміни рівня рідини залежить від часу змочування і 

має максимальну швидкість протягом першої години (рис. 3). 

Максимальна висота підняття рідини фіксується через 24 години, після 

чого рівень стабілізується і змінюється лише залежно від температури. 

Було також встановлено, що в значній мірі висота підняття рідини в 

тканині залежить від товщини полотнища (кількості шарів). Цей факт ми 

пов’язуємо з інтенсивним випаровуванням з поверхні тканини (рис. 3). 

 
Якщо для одного шару тканини через 7 годин рідина піднімається 

на висоту 16 см, то для 20 шарів ця висота складає 37 см. Тому при 

використанні даного методу необхідно підбирати саму тканину та 

товщину окремого полотнища. 
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Рис. 3. – Зміна висоти підняття рідини в порах полотнища із 
бавовни при різній кількості шарів тканини (Т = 19 °С) 
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Можливо, ще більш важливим показником з практичної точки 

зору є продуктивність методу. Проведені нами дослідження показали, що 

можна визначити умови, за яких продуктивність буде досить високою. 

Так, при температурі 20°С з дзеркала рідини в склянці за 48 годин 

випаровуєтья 2мл розчину (рис. 4). 

 
При зануренні в рідину 1 смужки тканини цей параметр зростає 

до 37мл, а для полотнища із 20 смужок за тих же умов 100мл розчину 

випаровується лише за 28 годин. Таким чином без будь яких 

енергетичних витрат можливо досить суттєво інтенсифікувати процес 

випарювання різноманітних рідин. 

В процесі досліджень було встановлено, що важливим аспектом 

процесу випаровування з використанням матеріалів з капілярними 

властивостями є вплив відстані між полотнищами на інтенсивність 

випаровування. Як показали результати досліджень, при зміні відстані 

між полотнищами від 1 до 20мм інтенсивність випаровування також 

зростає. Але якщо на початку вказаного діапазону цей ріст досить 

інтенсивний, то на верхній межі він практично зникає. Можна зробити 
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висновок про те, що в умовах відсутності вітру відстані між полотнищами 

в 7-15мм цілком достатньо для забезпечення максимальної інтенсивності 

випаровування. Разом з тим, очевидно, що при наявності повітряних течій 

в природних умовах цей параметр підлягає коригуванню. Використання 

різних типів вод, приведених вище, практично не впливає на результати 

експериментів. 

Таким чином, приведені результати свідчать про необхідність 

більш детального вивчення можливості використання матеріалів з 

капілярними властивостями в різноманітних технологічних процесах. 

Надзвичайно висока інтенсивність випаровування при низьких 

капітальних та експлуатаційних затратах, простота обладнання та його 

обслуговування роблять цей метод конкурентним в порівнянні з 

традиційними методами випарювання рідин. 
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Вступ 

Протягом багатьох років основним методом розробки нафтових 

родовищ в Україні і світі виступає заводнення. Одним з напрямів 

підвищення ефективності витіснення нафти з продуктивних пластів є 

підвищення витіснювальної здатності води в першу чергу за рахунок 

додавання до води різних реагентів. У світовому досвіді видобутку нафти 

накопичений величезний досвід застосування різних добавок – 

використовуються полімери, гази, луги та ін. речовини. 

Концепція і суть заводнення 

Запомповування розчинів міцелярів та полімерів у нафтові пласти 

розглядається як засіб зниження відношення рухливості витіснювального 

агента і нафти, а також як ефективний метод вирівнювання 

неоднорідності пористого середовища. Підвищення ефективності 

заводнення пластів полягає в тому, що у воді розчиняється 

високомолекулярний хімічний реагент – полімер, який володіє здатністю 

навіть при малих концентраціях істотно підвищувати в'язкість води, 

знижувати її рухливість і за рахунок цього підвищувати охоплення 

пластів заводненням [1]. 
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Рухливість – відношення ефективної проникності до в’язкості. 

Для розрахунку рухливості використовують відношення граничного 

значення відносної проникності до в’язкості 

µ
λ k
= . 

До 1957 р. не було єдиної думки щодо визначення коефіцієнта 

рухливості. Сьогодні коефіцієнт рухливості (М) визначається як 

рухливість витіснювального агента, поділеного на рухливість витісненого 

агенту [2]. 
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де: λВ – рухливість води (витіснювального агента), м2/Па∙с; λН – 

рухливість нафти, м2/Па∙с; kВ – відносна проникність по воді, м2; kН – 

відносна проникність по нафті, м2; μН – в’язкість нафтової фази, Па∙с; μВ – 

в’язкість водяної фази, Па∙с. 

Полімерне заводнення − це процес, при якому в пласт 

нагнітають у вигляді облямівки водний розчин високомолекулярного 

полімеру, який значно підвищує в’язкість води. 

Полімерне заводнення широко використовують на родовищах із 

високов’язкими нафтами (наприклад, на базі реагентів компанії SNF 

FlOERGEL здійснюють полімерне заводнення: США, Канада, Бразилія, 

Індонезія, Венесуела, Аргентина, Колумбія, Ангола, Оман, Австрія, 

Франція, Англія) [5; 6]. 

На основі узагальнення світового досвіду визначені критерії 

вибору об’єктів для застосування технології полімерного заводнення: 

– динамічний коефіцієнт в’язкості пластової нафти – від 1 до 100 мПа·с; 
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– нафтонасиченість >50%; 

– пластовим тиском – не обмежений; 

– проникність – 0,1 мкм2; 

– пластовими водами підвищеної і високої мінералізації в діапазоні 50-400 

г/л (переважно вище 150 г/л); 

– товщина пласта – не обмежується. 

Неньютонівські ефекти 

Усі полімери утримуються в проникному середовищі через 

адсорбційні процеси на твердій поверхні або в результаті уловлювання в 

дрібних порах. Утримування полімеру залежить від типу полімеру, 

молекулярної ваги, складу породи, мінералізації розчину, його 

жорсткості, швидкості течії і температури. Величина утримування 

полімеру, яка виміряна в промислових умовах, може коливатися від 7 до 

150мг полімеру на см3 об’єму насипного матеріалу; оптимальним 

вважається рівень утримування менше 20мг/см3. Утримування є 

причиною втрати полімеру з розчину, що може призвести до втрати 

регулювання рухливості – ефекту особливо різко вираженого при низьких 

концентраціях полімеру. 

Для більш точного визначення кількості ми представимо 

адсорбцію полімеру з допомогою ізотерми ленгмюровського типу [1]: 

4 4
4

4 41s

a CС
b C
⋅

=
+ ⋅

                                               (2) 

де 4C  і 4s
С

– концентрації речовини у водній і твердій фазах. 

Одиниці виміру адсорбції можуть бути найрізноманітнішими, але 

найбільш вживаною є маса полімеру на масу породи. У записах – це, 

власне говорячи, 
( )4 4/ 1

s s
ω ω−

але 4s
ω

значно менше 1. Одиниці 

перетворення 4s
С

(
3/г м ) і 4s

ω
( /г гµ  породи) закладені в константи a4 
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і b4. b4 у рівнянні (2) регулює кривизну ізотерми, а відношення a4/b4 

визначає полога ділянка кривої для розрахунку адсорбції. 

Недоступний поровий об'єм 

Уповільнення поширення полімеру чи міцелярного розчину в 

проникному середовищі компенсується прискоренням проходження 

розчину через проникне середовище, обумовленим недоступним поровим 

об'ємом. Найбільш загальне пояснення недоступного порового об'єму 

полягає в тому, що малі ділянки порового простору не дають молекулам 

агента проникати в них через їх розмір. Таким чином, якась частина 

всього порового простору залишається незачепленою або недоступною 

для розчину, і в результаті відбувається його прискорена текучість. 

Полімерні молекули у водному розчині під дією різних чинників 

можуть необоротно руйнуватися унаслідок їх деструкції або деградації. 

Деструкція зменшує молекулярну масу полімеру і, як наслідок, загущує 

здатність – основу ефективності його застосування як витіснювального 

агенту. Деструкція може бути хімічною, термічною, механічною або 

мікробіологічною [2; 5]. 

Технологія процесу заводнення 

Заводнення полягає в тому, що у воді розчиняється 

високомолекулярний хімічний реагент – полімер, що володіє здатністю 

навіть при малих концентраціях істотно підвищувати в'язкість води, 

знижувати її рухливість і за рахунок цього підвищувати охоплення 

пластів заводненням [3]. 

Існує три способи застосування полімерів в процесах видобутку 

нафти [4]: 

1. Оброблення привибійних зон нагнітальних свердловин 

2. В якості агентів, які можуть зшивати в пласті, закупорюючи зони 

високої проникності на глибині. 
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3. В якості агентів, що знижують рухливість води або зменшують 

відношення рухливостей води і нафти. 

Основні агенти полімерного заводнення 

Концентрації полімеру, глини і модифікуючих хімічних продуктів 

уточнювалися в процесі промислових експериментів (табл. 1) [7]. 

Таблиця 1 – Експериментальні дані для визначення сумарного 

об'єму технологічних рідин і концентрації хімічних продуктів в розчинах 

Питома 
приймальність 
свердловини, 

м3/добу 

Параметр Z 
Концентрація 
ПАА СПАА, кг/ 

м3 

Концентрація 
глини Cгл, кг/ м3 

менше 50 
50-100 
100-150 
150-200 
200-250 

3,0 
4,0 
4,5 
5,0 
6,0 

0,5 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 

20 
40 
60 
70 
80 

В якості агентів полімерного заводнення розглянемо декілька 

полімерів. Поліакриламіди – це полімери, мономерна ланка 

макромолекул яких представлена молекулою акриламіду. Полісахариди – 

ці полімери утворюються в результаті полімеризації молекул сахаридів в 

процесі бактеріального бродіння. Колоїдальні гелі застосовуються як 

варіанти полімерного заводнення, в якому облямівка зменшується до 

10000м3 і нижче [6]. Сильні гелі – в'язкопружні склади успішно 

застосовуються насамперед для ізоляції тріщин, по яких просувається 

закачувана вода. 

ВИСНОВКИ 

Очевидно, що жоден полімерний і міцелярний розчин не може 

універсально відповідати цим вимогам для усіх колекторських порід. 

Тому потрібно підбирати розчин до породи. Можна розробити деякі 

мінімальні загальні норми, але кінцевим критерієм буде виступати 

економіка. 
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Заводнення − це процес, при якому в пласт нагнітають у вигляді 

облямівки водний розчин високомолекулярного полімеру, який значно 

підвищує в’язкість води. Облямівка просувається в пласті під дією 

звичайної води. 

Запропоновано критерії вибору об’єктів для застосування 

технології полімерного заводнення. 
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ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

КОНСОРЦІЙНИХ ЕКОТОНІВ ЗАХИСНОГО ТИПУ 

 

Руда М. В., 

асистент кафедри екологічної безпеки 

та природоохоронної діяльності 

Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

 

Міжнародні стандарти систем менеджменту якості ІSО 9001:2015 

та екологічного менеджменту ІSО 14001:2015 розроблені на загальних 

принципах системи адміністративного управління і кореспондуються між 

собою на 70 % відносно процедур та вимог сертифікації. 

Стандарти ІSО 14001 та ОНSАS 18001 дещо відрізняються від 

інших галузевиx специфічниx стандартів у тому, що стосуються питань 

відповідно навколишнього середовища, здоров'я та безпеки. ІSО /ТС 207 є 

теxнічним комітетом, який відповідає за серію стандартів ІSО 14000. 

Протягом кількоx років, цей комітет, а також ІSО /ТС 176 з питань 

безпеки виробництва працювали над уніфікацією циx обоx стандартів. 

Відповідність системи екологічного управління підприємства стандартам 

ІSО 14001 – одне зі спеціалізованиx «відгалужень» відповідності вимогам 

стандарту ІSО 9001, що уніфікує системи менеджменту якості. 

На основі аналізу цих стандартів та вивчення історії розвитку 

заxисниx лісовиx насаджень на залізниці нами запропонована Сxема 

узагальнениx заxодів організації щодо підвищення якості функціонування 

консорційних екотонів захисного типу (КЕЗТ), необxідниx для виконання 

положень ІSО 14001. 
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Сxема узагальнениx заxодів організації базується на моделі 

«Планування – Впровадження – Контроль – Удосконалення», яка 

спрямована на досягнення постійного поліпшення. Вона складається з 

обов’язковиx елементів згідно вимог Стандарту ІSО 14001. 

Реалізація процесів, оxоплениx системою управління якістю 

(СУЯ), ґрунтується на послідовному проxодженні наступниx етапів, які в 

економічниx джерелаx [1] відомі як цикл Е. Демінга (цикл РDСА «Рlаn 

(плануй) – Dо (виконуй) – Сhесk (контролюй) – Асt (коригуй)»). 

Основоположною ідеєю циклу РDСА є виконання послідовниx ітерацій 

між діями з планування і контролю при реалізації певного процесу чи 

діяльності з метою її дискретного удосконалення за тими напрямками, які 

встановлює організація. Отже, повторювання циклу РDСА може 

наблизити до досягнення встановлениx цілей (або ж до одержання 

інформації з обґрунтуванням необxідності виправданої зміни циx цілей). 

Причому, це відбуватиметься без реалізації додатковиx, спеціально 

розроблениx процесів, а виключно завдяки вбудованому меxанізму 

самовдосконалення, закладеному у документованиx процедураx, що 

регламентують процес [2, с. 12]. 

Цикл РDСА у стандартаx ІSО серії 9000 описується як сукупність 

послідовно виконуваниx фаз у межаx кожного виду діяльності, що 

обумовлює можливість управління цією діяльністю через зворотній 

зв’язок. Також підкреслюється можливість застосування методології 

РDСА як в межаx окремиx процесів різного масштабу, так і на рівні всієї 

організації загалом. 

Система управління якістю будь-якої організації, а тим більше, – 

КЕЗТ, є складним меxанізмом, значною мірою регламентованим 

галузевою нормативною базою, описаною вище, поєднання такиx двоx 

підxодів дозволило виділити принципи СУЯ КЕЗТ: 
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 системний підxід, який виявляється в розгляді всіx елементів КЕЗТ, як 

взаємопов’язаниx і взаємодіючиx для досягнення єдиної мети управління. 

Відмінною особливістю системного підxоду є оптимізація 

функціонування не окремиx елементів, а всієї системи в цілому; 

 принцип тотальниx витрат, а саме облік усієї сукупності витрат 

управління потоками транспортниx послуг та пов’язаними з ними 

інформаційними та фінансовими потоками по всьому логістичному 

ланцюгу; 

 принцип глобальної оптимізації. При оптимізації структури або 

управління в КЕЗТ необxідне узгодження локальниx цілей 

функціонування елементів системи для досягнення глобального 

оптимуму; 

 принцип координації та інтеграції – досягнення узгодженої, 

інтегральної участі всіx ланок КЕЗТ в управлінні енергетичними 

потоками при реалізації цільової функції; 

 принцип загального управління якістю КЕЗТ – забезпечення 

надійності функціонування та високої якості роботи кожного елемента 

КЕЗТ для забезпечення загальної якості; 

 принцип стійкості та адаптивності. КЕЗТ повинна стійко працювати 

при допустимиx відxиленняx параметрів і факторів антропогенного 

навантаження з боку залізниці. При значниx коливанняx стоxастичниx 

факторів зовнішнього середовища КЕЗТ повинна пристосовуватися до 

новиx умов, змінюючи функціонування, параметри та критерії 

оптимізації. 

Сxему підвищення якості функціонування КЕЗТ подамо у вигляді 

чотирьоx взаємопов’язаниx підсистем: 

 підсистема залізничного господарства (ЗТ), де біологічні та 

теxнологічні фактори мають визначальний вплив на величину 

антропогенного навантаження на КЕЗТ; 
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 підсистема шляxів залізничного транспорту (ШЗТ), яка функціонує, як 

постійне джерело антропогенного впливу на стан навколишнього 

природного серидовища; 

 власне КЕЗТ, як екологічної підсистеми (Е), яка оxоплює природні 

об’єкти і процеси природокористування; 

 підсистема управління (У) – алгоритми управління, математичне 

забезпечення, програми. 

Аналіз Стандартів ІSО 9001:2015 та ІSО 14001:2015 показав, що їx 

вимоги до нормування якості КЕЗТ передбачають, зокрема, ретельне 

дослідження не лише зовнішнього і внутрішнього середовища КЕЗТ, а і 

застосування процесного підxоду до оцінювання впливу основниx 

ресурсів зовнішнього середовища на базові процеси функціонування 

екосистем, такі як, наприклад, фотосинтез і диxання та розроблення новиx 

методів оцінювання якості КЕЗТ. 

Проблеми оцінювання якості функціонування КЕЗТ викликані 

інтенсифікацією транспотних перевезень та зростанням забруднення 

навколишнього середовища внаслідок взаємодії людини з середовищем 

при забезпеченні належного функціонування залізниці. КЕЗТ є першим 

природним бар’єром в затриманні, накопиченні та «утилізації» шкідливих 

речовин. 
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Симферополь, 2005. – С. 7-12. 
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ДИСЦИПЛІНІ З ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

НАВЧАННЯМ MOODLE 

 

Біленька О. Б., 

кандидат фізико-математичних наук, 

доцент, доцент кафедри загальної фізики 
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м. Львів, Україна 

 

Романюк М. М., 

кандидат фізико-математичних наук, 

доцент, доцент кафедри загальної фізики 

Національний університет «Львівська політехніка», 

м. Львів, Україна 

 

Широке використання електронних систем управління навчанням 

не в останню чергу обумовлюється наявністю в них засобів, що дають 

можливість зробити технологічнішою найважливішу складову процесу 

навчання, яка пов’язана з оцінюванням рівня засвоєння студентами 

навчального матеріалу. Йдеться про використання автоматизованих 

тестових систем як засобу вимірювання рівня підготовки студентів до 

проміжних контрольних заходів та власне іспитів [1, c. 6]. 

Для цього в системі MOODLE, як і в інших сучасних системах 

аналогічного призначення, є підсистема, що дає змогу формувати банки 

тестових завдань всіх основних форм та вибудовувати з них тести, 



37 

спрямовані на самоконтроль та тренінг, тематичні тести, тести для 

поточного та підсумкового оцінювання рівня знань студентів та ін. 

Для викладача, який використовує такого роду засоби для 

викладання своїх навчальних курсів, найбільша складова його праці 

полягає у створенні банку тестових завдань для перевірки знань студентів 

та оцінювання їх успішності. При цьому завжди виникає питання про 

якість розроблених та використаних тестових завдань з погляду їх 

здатності адекватно розв’язати задачу вимірювання рівня підготовки 

студентів, правильного їх диференціювання відповідно до рівня їх 

підготовки [2, c. 10]. Річ у тім, що тестові завдання, що задовольняють 

формальні вимоги, наприклад, правильні за формою, логічно чіткі та 

несуперечливі тощо, на практиці можуть не володіти якостями, які давали 

б змогу розглядати їх як повноцінний засіб вимірювання рівня підготовки 

студентів. 

Система віртуального навчання дає можливість перегляду 

повного звіту діяльності студентської групи (на рисунку нижче наведено 

лише частину групи внаслідок неможливості помістити її повністю для 

перегляду на екрані). 
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Для докладної перевірки слугує вбудований перегляд по окремому 

користувачу, що значно полегшує контроль його поетапної діяльності 

впродовж всього курсу. 

 

 
При виборі максимальної оцінки для оцінювання тестового завдання у 

MOODLE автоматично відображається значимість кожного ресурсу 

дисципліни (а отже, і тесту зокрема). 
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Система також дає можливість як переглядати звіт (і відповідно – 

підсумкову оцінку за всю діяльність студента) 

 
так і більш докладно оцінити його поточну діяльність під час навчального 

процесу 
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Отже, засоби MOODLE не лише гарантують можливість 

практичної реалізації автоматизованого контролю підготовки студентів, 

але й надають викладачеві ефективний механізм підвищення точності та 

об’єктивного оцінювання рівня студентів. 

 

Література: 
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2. Створення навчальної дисципліни у віртуальному навчальному 

середовищі Львівської політехніки: Посібник / Укл. Д. В. Федасюк, Л. Д. 

Озірковський, В. М. Якубенко. – Львів: Вид-во НУ ЛП, 2009. – 60 с. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В 

ОСВІТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ВИВЧЕНІ 

ЕЛЕКТРОНІКИ 

 

Виноградча Е. В., 

студентка факультету електроніки 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Киів, Україна 

 

Свій розвиток технологія доповненої реальності (augmented reality 

– AR) почала близько тридцяти років тому та у теперішній час набуває все 

більшого поширення і вже активно застосовується у рекламі, індустрії 

ігор та розповсюджується на інші сфери життя [1]. Це можна пояснити 

тим, що при використані доповненої реальності з’являється можливість 

поєднати реальний світ та штучно створений, тим самим реальність 

розширюється шляхом впровадження в неї віртуальної інформації. За 

допомогою гаджетів, без яких важко уявити сучасну людину, доповнена 

реальність стає доступною, легкою у використані, сприяє підвищенню 

запам’ятання інформації та, що важливо, зацікавлює користувача. 

Найбільше застосування технологія AR знаходить у комерційних 

проектах, де необхідно залучити якомога більшу кількість покупців 

певної продукції, нові якості якої можна показати через AR-інтерфейси 

[2]. Для того щоб йти у ногу з сучасністю та виховувати конкурентних 

фахівців різних галузей знань, потрібне залучення новітніх технологій у 

освітній процес. 

Але, нажаль, впровадження нових інформаційних технологій в 

систему освіти відбувається дуже повільно. Головна проблема – 
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мінімальна взаємодія тих, хто розробляє технології та тих, хто їх 

впроваджує у навчання [3]. Серед причин можна назвати брак 

фінансування навчальних закладів та низький рівень обізнаності про 

ефективність таких технологій. Метою дослідження представленого у 

даній роботі є саме висвітлення перспектив впровадження технологій AR, 

що на думку авторів має зацікавити та залучити більшу кількість 

науковців до вивчення та використання AR у своїх наукових роботах. 

Що собою представляє доповнена реальність? У реальному світі в 

режимі реального часу розміщують об’єкти за допомогою спеціального 

програмного забезпечення та гаджетів, наприклад смартфонів, планшетів, 

окулярів доповненої реальності, тощо. Для створення доповненої 

реальності використовуються: процесор, дисплей, камера та електронні 

пристрої, що визначають положення, такі як акселерометр, GPS і компас. 

Додатки доповненої реальності працюють таким чином: використовується 

спеціальна мітка, вона зчитується мобільним пристроєм або комп'ютером, 

та на екрані відтворюється шар додаткової інформації [4]. Докладніше 

зображено на схемі: 
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Саме тому, що доповнена реальність відображає зв'язок між 

реальним світом та віртуальним, вона дуже ефективно впливає на освітній 

процес людини. За допомогою 3D-зображень людина потрапляє в іншу, 

віртуальну, реальність, що активізує увагу та сприйнятливість інформації. 

Доповнена реальність може бути використана при вивчені 

електроніки. Наприклад, при наведенні камери на електричну схему буде 

відображатися вигляд елемента у реальному житі. Це дуже зручно та 

пізнавально на перших курсах для розуміння зв’язку схем на папері та у 

реальному житті. Також, обравши конкретний електронний елемент, у 

AR-інтерфейсі можуть бути відображені його характеристики. При 

використанні доповненої реальності студенти можуть взаємодіяти з 

об'єктами доповненої реальності, переміщати їх, повертати, змінювати 

масштаб, розглядати з різних сторін – це дає великий імпульс до розвитку 

просторового мислення, дозволяє сприйняти досліджуваний предмет 

повніше і глибше, підвищуючи рівень пізнання. Тому, як 3D альтернатива 

програмі Multisim, можна будувати мікросхеми за допомогою доповненої 

реальності. 

Також є важливим те, що використання AR технологій дозволить 

у подальшому зменшити витрати на закупівлю дослідних зразків, 

витратних матеріалів та допоможе замінити деякі натурні експерименти 

обчислювальними без втрати наочності, щоб уникнути короткого 

замикання, виходу обладнання з ладу, тощо. 

Як висновок треба зауважити, що використання доповненої 

реальності в освіті – це величезний прорив як в способі подачі освітнього 

матеріалу, так і в засвоєнні інформації студентами. Аналізуючи ситуацію 

з впровадженням доповненої реальності в систему освіти, варто 

відзначити, що зараз, на жаль, немає чіткого руху в цьому напрямі та 

конкретних програм, що дозволяють впроваджувати технології 

доповненої реальності на місцях навчання [5]. Проте багато фахівців в 
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області інформаційних технологій сходяться на думці, що така корисна і 

революційна технологія, яка могла б допомогти значно прискорити 

процес сприйняття і підвищити ефективність навчання, має гарні 

перспективи, та, колись, доповнена реальність виведе нашу систему 

освіти на якісно новий рівень [6]. 
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Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 
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Уміння передати глядачеві і слухачеві свою точку зору через 

відеоряд виховується у студентів через спеціальні дисципліни, закладені в 

навчальних планах спеціалізації «Електронні та інформаційні технології в 

кінематографії та аудіовізуальних системах». Зокрема в дисципліні 

«Способи і технології тривимірної анімації» студенти знайомляться з 

основними принципами і методами: 

- створення тривимірних моделей складних рухомих інженерних об'єктів 

(наприклад, підводних човнів, літаків), при розробці яких використано 

методи моделювання за заданими кресленнями (рис.1), 
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Рис.1. Приклад креслення для моделювання 

- створення тривимірних імітаційних комп’ютерних ігор для формування 

інженерних навичок з використанням фізики руху та ігрової логіки; 

- створення додаткових статичних тривимірних об'єктів, які є елементами 

навколишнього середовища; 

- застосування передових інформаційних технологій (використання 

сучасного програмного забезпечення для імітаційного моделювання 

руху). 

На першому етапі необхідно здійснити моделювання об'єктів за 

заданими кресленнями [1, c. 57], використовуючи можливості 

симетричного моделювання. На другому етапі створюється ігровий 

модуль з наступним завданням: необхідно знищити найбільшу кількість 

субмарин, перебуваючи в підводному човні. Для виявлення і ураження 

противника використовуються перископ, ехолот і певна кількість торпед. 

Для налаштування логіки гри [2, с. 374] необхідно встановити 

правила для човна: човен повинен переміщуватися справа наліво; 

виходячи за межі екрану, човен повинен з'являтися праворуч; якщо 

відбувається влучення, то човен повинен зникати (з'являючись праворуч), 

а лічильник влучень повинен збільшитись на одиницю. 

Визначимо дії для торпеди і для ехолота: торпеда повинна 

переміщуватися вперед після натискання клавіші (при цьому лічильник 
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торпед зменшується на одиницю); стикаючись з човном, торпеда повинна 

зникати і з'являтися на початку; ехолот повинен відслідковувати відстань 

до човна, і відображати його в цифровому і графічному вигляді. 

Далі потрібно, коли торпеди закінчаться, перейти на інший 

рівень. Створити виконуваний проект з EXE файлом для запуску в 

Windows. 

Для реалізації завдання студентами був використаний графічний 

3D редактор співтовариства Open Sources – програмний пакет тривимірної 

графіки Blender, в якому було здійснено моделювання об'єкту – 

підводного човна. Для організації ігор у програмі Blender 

використовувався ігровий режим Blender Game Engine (BGE), який є 

вбудованим компонентом Blender, а для сприйняття кольору – режим 

відображення текстур. У грі встановлюються фізичні властивості 

моделей, надається можливість участі у грі кількох студентів 

(користувачів), встановлюються межі зіткнення декількох змодельованих 

об’єктів. 
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Однією з основних складових доменної шихти є залізорудні 

котуни, від якості яких істотно залежать технологічні показники доменної 

плавки. Тому, залізорудним котунам необхідно забезпечення стабільного 

хімічного складу і відповідної якості. Останнє потребує покращення 

реалізації технологічного процесу (ТП) термічної обробки котунів 

конвеєрних випалювальних машинах (КВМ). У цьому напрямку в усьому 

світі проводиться велика наукова робота, у результаті з'являються нові 

розробки, які суттєво впливають на якість котунів. Аналіз техніко-

економічних показників діяльності та результати модернізації фабрик 

оґрудкування показує, що на українських КВМ існують резерви для 

підвищення якості котунів [1]. Так, як КВМ здійснює випал залізорудних 
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котунів, що їх зміцнює, у щільному фільтрованому шарі та являє собою 

тепловий агрегат конвеєрного типу з розвиненою системою 

газоповітряних потоків та безперервним процесом завантаження, 

термообробки і розвантаження котунів, то виникає необхідність у 

використанні автоматизованих систем керування ТП вироблення котунів. 

Одним із найбільш перспективних напрямків вирішення 

поставлених завдань є вдосконалення методів та систем автоматизації 

процесу термічної обробки котунів, що надходять в зони сушки, підігріву, 

випалу, рекуперації та охолодження, в яких формується продукт із 

заданими властивостями по якості, що задовольняє заданим вимогам. 

Проте, в системах керування безперервним процесом випалу котунів 

здійснюється в умовах апріорної невизначеності або неповнотою вхідних 

даних, стохастичною природою зовнішніх впливів і відсутністю 

математичної моделі адекватної ТП. Від прийняття неефективних рішень 

керування ТП термічної обробки котунів на КВМ невизначеність системи 

призводить до зниження якості залізорудних котунів. Проте, 

невизначеності у системах можуть бути компенсовані за допомогою 

різноманітних методів штучного інтелекту, наприклад, застосуванням 

методу на основі правил нечіткої логіки, які ґрунтуються на нечітких 

множинах і використовують лінгвістичні величини і висловлювання для 

опису ТП термічної обробки котунів на КВМ [2; 3]. 

З використанням теорії нечітких множин вирішиться питання 

узгодження суперечливих критеріїв за керуванням технологічним 

процесом зон сушки, підігріву, випалу, рекуперації та охолодження, а 

нечіткі множини параметрів, що впливають на процес випалу котунів, 

дадуть змогу застосовувати лінгвістичний опис цього процесу і 

прогнозувати поведінку автоматизованої системи керування, яка 

забезпечує необхідну якість випалу котунів. Тому тема доповіді є 

актуальною науковою та практичною задачею. 
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За допомогою пакета прикладних програм для вирішення завдань 

технічних обчислень MATLAB та середовища Simulink побудована 

загальна модель системи (рис. 1). Як встановлено в результаті проведених 

досліджень, газоповітряний потік із зони випалу частково подається в 

зону сушіння, а із зони охолодження в зону випалу, при цьому в зону 

охолодження, за допомогою димососу, подається атмосферне повітря. Для 

кожної технологічної зони КВМ задаються відповідні вхідні параметри. 

Так для зони сушіння: розмір сирих котунів розміром від 8 до 16мм, 

швидкість переміщення палет від 0,72 до 2,52м/с, вологість котунів від 4 

до 10%, температура газоповітряного потоку 250-350°C і тиском до 

500Па. 

 
Рис.1. Загальна модель системи  термічної обробки котунів на 

КВМ із нечіткою логікою 

Для зони випалу: висота шару котунів до 100мм, швидкість палет 

від 0,72 до 2,52м/с, вологість котунів від 3 до 9%, температура потоку від 

1000 до 1200°C. Для зони охолодження: висота шару котунів до 100мм; 

швидкість палет від 0,72 до 2,52м/с, вологість котунів від 2 до 8%, 

температура газоповітряного потоку з температурою до 600°C і тиском 

від мінус 50 до 50Па. При практичній реалізації моделі технологічного 

процесу термічної обробки залізорудних котунів на КВМ із нечіткою 

логікою створена база правил із кількома вхідними параметрами і одним 

виходом – температура газоповітряного потоку. Базу правил можна 

представити у вигляді множини: 



51 

(x1(i), x2(i), x3(i), x4(i), x5(i), t1(i))  i = 1,2,3   (1) 

де x1(i) – вхідний параметр; t1(i) – очікуване значення температури, T. 

Для створення бази правил поділені діапазон значень вхідних та 

вихідних сигналів на певні області та визначені міри приналежності, до 

цих областей, кожного параметру процесу. Моделювання системи 

виконувалось на основі відомих розрахунків та отриманих систем з 

нечіткою логікою для кожної зони технологічного процесу. Вихідне 

значення окремої системи кожної технологічної зони є в свою чергу 

вхідним сигналом для іншої. Таким чином реалізовано модель, що 

відповідає наведеній на рис.1. 

У результаті моделювання системи отримані графіки перехідного 

процесу для кожної технологічної зони (рис.2 – рис.4). 

 
Рис.2. Перехідний процес для зони сушіння 

 
Рис.3. Перехідний процес для зони випалу 
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Рис.4. Перехідний процес для зони охолодження 

Через особливості конструкції КВМ та її розміри, зміна 

температур газоповітряного потоку відбувається досить повільно, тому 

час перехідного процесу є досить великим. 

Оскільки для моделювання роботи системи використовувались 

випадкові значення на графіках наявні коливання перехідного процесу. 

Для перевірки отриманих результатів при моделюванні порівняємо їх з 

результатами, отриманими експериментальними шляхом (на рис. 2-4 

позначено чорними квадратами). Як бачимо отриманий перехідний 

процес має несуттєве відхилення. Коливання для зони сушіння складають 

близько 15°С, для зони випалу близько 50°С, для зони охолодження 

близько 25°С. 

Графіки перехідних функції показують, що існують наявні певні 

коливання, це пояснюється тим, що для повного опису необхідна більша 

кількість нечітких правил, відповідно до яких формується вихідний 

сигнал. Так, як нечіткі правила визначені експертним методом, то вони є 

суб'єктивними та неповними. Подолання суперечливості правил і, 

відповідно, підвищення інтелектуального рівня системи нечіткого 

логічного виведення пропонується досягати за рахунок поповнення і 

вдосконалення бази правил у процесі навчання. Отримані результати 

можуть бути застосовані при розробці автоматизованих систем 
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управління, які використовують інтелектуальні методи ідентифікації та 

синтезу. 
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В умовах постійного зростання дефіциту та постійного підняття 

вартості на електроенергію використання альтернативних видів енергії на 

підприємстві є одним з напрямків забезпечення екологічної та 

енергетичної безпеки. Вирішення цієї задачі можливо за рахунок 

впровадження технічних заходів, спрямованих на стимулювання 

зниження витрат електроенергії в технологічних установках, якими 

можуть бути турбомеханізми, до яких відносять вентилятори, насоси, 

повітродувки, димососи, компресори та ці машини знаходять масове 

застосування. Їх використовують для нагнітання або видалення повітря в 

шахтах, в кар’єрах, або підприємствах, небезпечних по пилу і газу, або 

для допоміжного провітрювання їх ділянок (крил, панелей та ін.), 

конвеєрних випалювальних машинах на фабриках огрудування, у 

житлово-комунальному господарстві в системах водопостачання, 

водовідливу і теплозабезпечення, а також застосовують сільському 

господарстві та побуті. Їх відносять до технологічних об’єктів, котрі 

споживають значну частину електроенергії, що виробляється в країні, та в 

основному витрачається на електричний привід цих механізмів. Один із 

шляхів зниження споживання електроенергії з мережі для роботи 

технологічних об’єктів може бути досягнене за рахунок раціонального 

використання основної електричної енергії з урахуванням особливостей 

роботи турбомеханізмів. Отримання додаткової електричної енергії при 

роботі турбомеханізму вирішується завдяки використанню 

відпрацьованих газоповітряних потоків, кінетична енергія яких 

використовується для роботи газоповітряної енергетичної установки. 

Тому тема роботи є актуальною і має наукове і практичне значення. 
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Метою доповіді є представлення результатів моделювання 

розподілу газоповітряних потоків при роботі вентиляторної установки на 

трубопровід, кінетична енергія яких необхідна для вироблення 

електричної енергії загальнопромисловою газоповітряною електричною 

установкою. 

У способах отримання електроенергії [1-3] формують на виході 

технологічного тракту потік газу або повітря, або рідини за рахунок 

роботи турбомеханізму, наприклад, вентилятора, електродвигун якого 

живиться напругою від електричної мережі. На виході трубопроводу 

технологічного тракту в полі дії газоповітряного потоку розміщують 

гвинт, кінематичне пов'язаний із ротором генератора, за допомогою якого 

здійснюють вироблення електричної енергії, при умові досягнення 

оптимального параметру тиску газу або повітря. Живлення вентилятора 

від мережі живлення виконується через перетворювач частоти, який 

складається з випрямляча змінної напруги у постійну та інвертора, для 

якого постійна напруга випрямляча подається на його вхід, 

перетворюється в змінну і подається на статорні обмотки електродвигуна 

вентилятора, та системи управління випрямлячем й інвертором. Вихідна 

змінна напруга генератора випрямляється другим випрямлячем, постійна 

напруга якого заряджає акумуляторну батарею. При достатньому рівні 

напруги на акумуляторі, що визначається датчиком напруги, перший 

комутатор відключає напругу живлячої мережі від випрямляча 

перетворювача частоти. Другий комутатор, що є керованим від 

контролера загальнопромислової газоповітряної електричної установки, 

забезпечує живленням постійною напругою інвертора перетворювача 

частоти від акумуляторної батареї при достатньому рівні напруги на 

виводах акумуляторній батареї. 

У доповіді представлені результати математичного моделювання, 

з використанням математичної моделі, побудованої на основі системи 
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рівнянь Нав'є – Стокса. Представлені результати дослідження, що 

отримані з використанням пакету SolidWorks Flow Simulation, враховують 

параметри технологічного тракту, трубопроводу і визначені фізичні 

процеси розподілу газоповітряних потоків за межами трубопроводу. 

Результати моделювання визначають можливість використання енергії 

потоку повітряних мас для вироблення електричної енергії. У результаті 

моделювання отримані графічні характеристики під час зміни 

газоповітряного потоку зі швидкістю обертання лопотів вентилятора 4300, 

3000, 1500об/хв. Характеристики зняті для трьох місць на виході 

трубопроводу: перше місце зняття характеристик на краю діаметру 

трубопроводу, який має форму кола діаметром 110мм, друге місце зняття 

характеристик на серединні діаметру трубопроводу на відстані 65,62мм, 

третє місце зняття характеристик по центру діаметру трубопроводу на 

відстані 14,57мм. Характерні графічні характеристики зміни температури 

газоповітряного потоку отримано при швидкості вентилятора 1500об/хв, 

3000об/хв, 4300об/хв на краю, в центрі та середині впродовж всього 

діаметру трубопроводу і процесу розподілу газоповітряного потоку після 

гвинта генератора на відстані 400, 800 і 1000мм від виході трубопроводу. 

Побудовано графіки залежності зміни швидкості газоповітряного потоку 

на виході  трубопроводу після гвинта генератора в залежності від певного 

значення швидкості обертання робочого колеса вентилятора. Отримані 

характеристики мають практично лінійний характер – із збільшенням 

швидкості обертання робочого колеса вентилятора збільшується 

швидкість газоповітряного потоку. 

У результаті аналізу отриманих на моделі даних встановлено, що 

чим більша відстань розташування гвинта генератора від трубопроводу 

тим більше відбувається падіння швидкості газоповітряного потоку. Як 

показав аналіз, швидкість повітряного потоку на виході трубопроводу є 

пропорційною функцією від потужності вентилятора. Найкраще 
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розташування гвинта генератора буде при встановлені його одразу ж на 

виході трубопроводу, що підтверджується виконаним моделювання та 

аналізом впливу швидкості газоповітряного потоку після гвинта 

генератора для різних значень швидкості обертання робочого колеса 

вентилятора, а саме при 4300м/с, 3500м/с, 3000м/с, 2500м/с (рис.1). 

 
                а)                                                                   б) 

Рис. 1. Графіки зміни швидкості газоповітряного потоку від відстані 

виходу трубопроводу (а) і швидкості обертання лопотів вентилятора (б) 

Моделювання процесу розподілу повітряного потоку до і після 

гвинта генератора показує, як представлено на рис. 1, влив повітряного 

потоку на роботу гвинта генератора більш ефективний на відстані не 

більше 400мм від виходу трубопроводу. 

Інтегрований пакет SolidWorks Flow Simulation дозволив 

виконати розрахунки і дослідження розподілу газоповітряних потоків 

будь-якої складності, що було використано при проектуванні 

автоматизованої мікропроцесорної системи управління газоповітряною 

енергетичною установкою для промислового використання. Створений 

алгоритм і програмне забезпечення дозволили задовільнити основні 

технічні вимоги, які пред’являються до управління газоповітряною 

енергетичною установкою і дали можливість використати найбільш 

простий мікроконтролер і реалізувати програмне забезпечення для зв’язку 

мікроконтролера зі SCADA системою. 
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На сьогоднішній день технології віртуальної реальності (VR, 

VirtualмReality) та доповненої реальності (AR, AugmentedReality) 

досягають значних успіхів у розвитку, паралельно проникають у всі сфери 

людського життя. Цьому сприяє той факт, що багато відомих компаній, 

які займають провідні позиції на IT-ринку, добре фінансують розвинення 

цих сфер. І не дарма, бо вони мають дуже великий потенціал. 

Одиницями роботи пам'яті є уявлення – образи раніше 

сприйнятих предметів, явищ, думок чи фантазій людини. Саме через 

уявлення пам'ять має тісний зв'язок з іншими пізнавальними процесами, 

які дають основу для запам'ятовування і подальшого відтворення 

інформації [1]. 

Для ефективного подання навчального матеріалу викладач 

повинен вдаватися до наочних прикладів, тим самим підкріплювати 

теоретичну базу. 

Доведено, що AR-технології – від сьогоднішнього, орієнтованого 

на планшети та інші мобільні пристрої, підходу до завтрашніх натільних 

дисплеїв – збагачують візуальне і контекстуальне навчання, покращують 

змістовність інформації настільки, що за деякими оцінками 80% з неї 

утримується короткочасною пам'яттю в порівнянні з розрахунковими 25% 

для усного контенту [2]. Тому використання VR/AR технологій в освітніх 

цілях покликане покращити рівень успішності студентів навчальних 

закладів будь-якої спрямованості. 

Можна виділити п’ять основних переваг застосування AR/VR 

технологій в освіті: 

1) Наочність. Використовуючи 3D-графіки, можна деталізовано 

простежити хімічні процеси аж до атомного рівня. Причому ніщо не 

забороняє заглибитися ще далі і показати, як всередині самого атома 

відбувається розподіл ядра перед ядерним вибухом. Віртуальна реальність 
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здатна не тільки дати відомості про саме явище, а й продемонструвати 

його з будь-яким ступенем деталізації. 

2) Безпека. Операція на серці, управління надшвидкісним потягом, 

космічним шатлом, техніка безпеки при пожежі – можна занурити глядача 

в будь-який з цих обставин без найменших загроз для життя. 

3) Залучення. Віртуальна реальність дозволяє змінювати сценарії, 

впливати на хід експерименту або вирішувати математичну задачу в 

ігровій та доступній для розуміння формі. Під час віртуального заняття 

можна побачити світ минулого очима історичного персонажу, 

відправитись у подорож по людському організму в мікрокапсулі або 

вибрати правильний курс на кораблі Магеллана. 

4) Фокусування. Віртуальний світ, який оточить глядача з усіх боків, 

дозволить цілком зосередитися на матеріалі і не відволікатися на зовнішні 

подразники. 

5) Віртуальні заняття. Вид від першої особи і відчуття своєї присутності в 

намальованому світі – одна з головних особливостей віртуальної 

реальності. Це дозволяє проводити заняття цілком у віртуальній 

реальності [3]. 

Особливу увагу треба приділити книгам з доповненою реальністю 

(ARB, Augmented Reality Book). Всім нам відомо, що середній вік 

педагогів у нашій країні становить 41-50 років, тому між багатьма з них і 

молодшим поколінням існує “цифровий розрив”. В таких випадках 

викладачам буде складно звикати до нового, тому на допомогу приходить 

ARB. Для реалізації цієї технології не потрібно відмовлятися від звичних 

всім друкованих книжок, навпаки – ми розширюємо їх можливості, 

доповнюємо їх сторінки анімаціями; при цьому сторінки книжки будуть 

своєрідними AR-маркерами. Це робить навчальний процес більш 

привабливим для молодшого покоління. Від навчальних закладів теж не 

потребується жодних затрат – в якості AR-пристроїв виступатимуть 
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смартфони або планшети студентів при наявності на них відеокамер. Але 

сама розробка ARB потребує знання програмування, бо необхідно 

використовувати бібліотеки openFrameworks, щоб зв'язати «сцени» з «AR-

маркерами». 

Також VR/AR-технології можуть застосовуватись і для 

дистанційного навчання. При дистанційному навчанні студент може 

перебувати в будь-якій точці світу, так само як і викладач. Кожен з них 

матиме свій аватар і буде особисто присутній у віртуальному класі: 

слухати лекції, взаємодіяти і навіть виконувати групові завдання. Це 

дозволить надати відчуття присутності і усунути межі, які існують при 

навчанні через відеоконференції. Також викладач зможе зрозуміти, коли 

студент вирішить покинути заняття, так як шоломи OculusRift і HTC Vive 

обладнані датчиком освітлення, який дозволяє розпізнати, 

використовується шолом в даний момент чи ні [3]. 

Навчальні VR/AR-технології вносять істотну специфіку в 

діяльність викладача, студента, в перетворення змісту освіти, 

забезпечують формування нового, інформаційного способу подання і 

засвоєння матеріалу. 
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Color grading – этап цветокоррекции, на котором видео 

приобретает художественный вид. 

LUT – таблица входных и выходных значений RGB, основное 

назначение – имитация отображения на одном устройстве других 

устройств; калибровка монитора. 

Сьемки сегодня проводятся более чем одной моделью камеры, 

которая создает изображения в разных цветовых пространствах. 

Конечный проект также должен быть смонтирован для возможности 

воспроизведения на разных дисплеях (BT.709, P3, BT.2020, HDR). С этой 

проблемой лучше всего справляется тщательно спланированное 

управление цветом, но в индустрии колористики есть подавляющая 
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тенденция брать отснятое изображение, подавать на дисплей и случайным 

образом менять параметры пока изображение не станет достаточно 

“хорошим”. Существует лучший способ – использование комплексного 

управления цветом, он учитывает цветовое пространство камер и 

дисплеев и объединяет все через общее цветовое пространство для 

грейдинга. Пространство, выбранное для грейдинга, должно быть 

тщательно подобрано, так как оно оказывает огромное влияние на 

внешний вид, качество и динамический диапазон изображений. 

Использование системы управления цветом 

Система управления цветом должна учитывать четыре основные 

переменные в цветовом потоке. Первые три включают изначальное 

цветовое пространство (например, то, которое было записано цифровой 

камерой), рабочее цветовое пространство, в котором инструменты 

грейдинга будут использоваться, и простаранство вывода, в котором 

изображения будут отображаться на дисплее. Четвертая – это рендеринг, 

используемый для преобразования из широкого спектра, широкого 

динамического диапазона материала, снятого камерой, в более низкий 

динамический диапазон, а также спектр мониторов и проекторов. 

Рендеринг может происходить до процесса цветокоррекции, в 

середине или после. Примером бесплатной и открытой системы 

управления цветом является the Academy Color Encoding System (ACES), 

она предоставляет основу для управления цветом вместе со 

специфическими процессами, которые могут быть использованы для 

создания цветовых преобразований. Разработчики этой системы также 

сотрудничают с производителями камер и дисплеев для обеспечения 

набора стандартных цветовых преобразований, которые отвечают 

потребностям пользователя в большинстве случаев. Одним из ключевых 

элементов ACES является определение цветового пространства в 

чрезвычайно большом динамическом диапазоне и широкой цветовой 
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гамме, которая охватывает все оттенки, воспринимаемые человеческим 

зрением [1]. 

Определение всех цветовых пространств по отношению к общему 

цветовому пространству, например такому как ACES, подразумевает, что 

изображения с разных камер, используемых при съемке, могут быть 

откалиброваны в одном цветовом пространстве и, следовательно, имеют 

сходную цветовую гамму в начале колор грейдинга. Изображения, снятые 

покадрово одной камерой, могут быть легко совмещены с отснятыми 

другой камерой и будут получены схожие результаты. Это не означает, 

что в результате преобразований отснятые кадры с разных камер будут 

выглядеть идентично. Ни ACES, ни какая-либо другая система 

управления цветом не сможет компенсировать недостатки камеры. 

Например, камера с ограниченным динамическим диапазоном не будет 

показывать то же количество деталей световых эффектов, что и камера, 

которая захватывает больший динамический диапазон, но область сцены, 

захваченная обеими камерами, будет совпадать. Также могут быть 

различия в спектральном отклике двух камер, что делает полное 

совпадение цвета невозможным, но на практике оно приближено к 

максимальному. В конце концов, могут быть различия в свойствах 

изображений, таких как резкость и разрешение, что к управлению цветом 

непосредственно не относится (рисунок 1 и 2). 
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Рисунок 1. Сцена, снятая четырьмя разными камерами, в их собственном 

цветовом простанстве 

 
Рисунок 2. Сцена, снятая четырьмя разными камерами и отображенная в 

системе управления цветом ACES в смотровой панеле без ручных 

настроек (начало грейдинга) 

Обратите внимание на существенные различия в цветопередаче в 

цветовом пространстве камеры и в системе управления цветом на рис. 1 и 

2. “End-to-end” системы управления цветом, такие как ACES, также 

учитывают цветовые пространства конечных устройств отображения. Все 

изображения из общего цветового пространства (ACES) отображаются 



66 

через стандартизованную панель просмотра, которая включает в себя 

рендеринг для отображения желаемого результата на всех дисплеях [3]. 

Все еще желательно провести творческую отделку для отображения на 

разных дисплеях, когда разница между их цветовой гаммой или 

возможностями динамического диапазона существенная, но рендеринг 

вносит большую часть необходимых изменений и делает это намного 

эффективнее, чем использование чисто творческого подхода. Важно 

также отметить, что изменения, вносимые ACES, можно откатить, что 

дает колористам больше возможностей. 

Важность рабочего цветового пространства 

Одним из ключевых преимуществ использования управления 

цветом является то, что оно дает колористу определенный контроль над 

цветовым пространством, в котором проводится грейдинг. Когда 

колористы выбирают грейдинг без каких-либо LUT или преобразований, 

они проводят цветокоррекцию в цветовом пространстве камеры и могут 

не знать о возможных ограничениях. 

Особенно когда существует большая разница между основными 

цветами дисплея и основными цветами, в которые камера кодирует 

данные изображения; может быть трудно достичь хорошего цветового 

контраста или повернуть все оттенки/шумы, чтобы быть ближе живому 

цвету, снятому камерой. Многие колористы полагаются на общий 

контроль насыщенности для увеличения контраста и вибрации, которые 

могут привести к артефактам и не так точны и часто не так 

притягательны, как должным образом продуманное цветовое 

преобразование, осуществляемое между камерой и первичным 

отображением. Выбор рабочего цветового пространства также может 

существенно повлиять на относительно простые манипуляции с цветом. 

Даже настройка для недоэкспозиции может быть сложной во многих 

цветовых пространствах. Кроме того, управление рабочим пространством 
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может позволить колористу свободно переключаться между 

пространствами. Преобразование в отличное от RGB цветовое 

пространство, в частности, может дать определенное изображение, 

которое невозможно при обычном RGB-грейдинге [2]. 

Выводы 

Управление цветом – это важный инструмент коррекции цвета, 

который часто игнорируется в пользу использования устаревших рабочих 

процессов колор грейдинга. Управление цветом делает колор грейдинг 

более эффективным, особенно при использовании нескольких камер или 

если изображение предназначено для воспроизведения на нескольких 

разных дисплеях. Это становится более критичным с внедрением 

широкого динамического диапазона и широкоформатных дисплеев. 

Управление цветом позволяет колористу в большей степени 

сосредоточиться на творческом грейдинге, а не тратить время на ручное 

устранение технических проблем. 
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Моделювання та симуляція спецефектів у візуальній системі 

моделювання польотів є важливим напрямком технологій комп'ютерного 

моделювання та технологій віртуальної реальності в останні роки. 

У польоті симуляції виникає реактивний вогонь, що утворюється 

струменем та складною сценою, такими як дощ та сніг. Ці сцени роблять 

все віртуальне середовище більш реалістичним. У візуальній симуляції 

реактивний вогонь, дим, дощ і сніг є спецефектами. Оскільки ці 

спеціальні ефекти описуються неправильною та динамічною випадковою 

функцію, моделювання в реальному часі та реального рендеринга є 

проблемою дослідження в галузі технологій комп'ютерного моделювання 

та технологій віртуальної реальності. 
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Останніми роками дослідники вдома та за кордоном, згідно з 

різними вимогами, запропонували низку підходів до моделювання та 

відтворення хмар. Ці підходи можна грубо класифікувати за двома 

основними способами: наступним: онтогенетична модель та фізично 

грунтована модель [1]. Онтогенетична модель включає об'ємне 

процедурне моделювання [2], метод фракталів [3] [4] та метод системи 

частинок [1]. Принцип об'ємного процедурного моделювання базується на 

стільникових автоматах. Цей метод має об’ємний розрахунок, і важко 

провести моделювання в реальному часі, оскільки він використовує ту ж 

техніку рендеринга на кожному окремому символі в сцені. Фрактальний 

метод використовує математичне реляційне вираження для створення 

геометричних форм, придатних для точної та статичної графіки. 

Порівняно з двома вищезазначеними способами, моделювання системи 

часток безпосередньо імітує гранули і додають кожну гранулу з деякими 

параметрами, такими як розташування, розмір, колір тощо. Система 

частинок показує динамічну випадкову особливість нечіткого об'єкта, і 

може зробити гарне моделювання нечітких об'єктів, таких як сніг, дощ, 

хмара та реактивний вогонь. Перевага цього методу полягає в легкості 

контролю форми частинок та в тому, що він реалізовуваний в реальному 

часі. На рис.1 показано алгоритм моделювання об'єктів за допомогою 

системи частинок. 

Алгоритм моделювання реактивного вогню на основі системи 

частинок складається з наступних етапів: 

• Ініціалізація частинки 

• Позиція та швидкість 

• Колір та яскравість 

• Тривалість життя 

• Оновлення частинки 

• Автоматичне видалення частинки 
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Рис.1. Структурна схема системи частинок 

 

Традиційним способом моделювання реактивного вогню є 

відображення текстури, яка отримується шляхом перетворення двійкового 

зображення в масив текстури, хоча перетворення координат космічного 

простору об'єкта та координат простору текстури в тривимірну конус або 

поверхню круглого столу, потім стає струменем вогню. Оскільки 

використовується відображення 2-х вимірів і зміна позиції камери, лінії 

польоту та відстані, для цього методу важко точно описати розмір і тип 

реактивного вогню. І це негативно впливає на результат. 

З метою поліпшення для моделювання в реальному часі та 

реального рендеринга запропоновано використовувати технологію LOD, 

структуру текстур та техніку Billboard [5]. 

Використана технологія LOD (залежність кількості частинок від 

відстані до камери), яка призводить до більшої кількості частинок при 

ближчій камері, і відповідно до зменшення кількості часток, коли камера 

буде далі. 

Структура текстур та техніка Billboard використовує малюнок, 

щоб замінити деталі в об'єктній моделі, яка може бути або не могла 

імітуватися, і використовується для просування швидкості рендеринга та 

реалістичності. 
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В даній роботі розглянуто використання системи частинок для 

моделювання реактивного вогню, проведено дослідження ініціювання, 

модернізації та загасання реактивної вогневої частки. Запропоновано 

використання технології відображення текстури та технології LOD для 

моделювання в режимі реального часу, що покращить швидкості роботи, 

а візуальний ефект реактивного вогню є більш реалістичним, і може 

відповідати потребам анімації реального часу. 
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Сьогодні ми живемо в епоху, коли інформація оточує нас усюди і 

завжди. За допомогою гаджетів, технічне начиння та програмне 

забезпечення яких стрімко вдосконалюється, та бездротового інтернету, 

доступного нам як удома, так і на вулиці чи громадському транспорті, ми 

постійно перебуваємо у потоці інформації. Ця інформація може бути як 

розважального, так і пізнавального характеру. Якщо ще десять років тому 

студенти перед екзаменами намагалися запам’ятати якомога більше 

даних, то тепер вони часто розраховують на смартфони й інтернет. Вже й 

педагоги-інноватори визнають, що час запам’ятовування матеріалу давно 

минув, адже відповіді на запитання завжди “під рукою”. Гордон Драйден 

та Джанет Вос переконані, що революція у навчанні ‘...полягає у навчанні 

тому, як вчитися, у навчанні тому, як думати, у вивченні нових методів, 

які ви можете використовувати для вирішення будь-якого завдання, яке 

перед вами постає, до того ж у будь-якому віці’ [2, с. 111]. У зв’язку з 

динамікою сучасного світу змінюються і вимоги до знань та вмінь 

працівників. Тепер цінністю стає вміння шукати інформацію, яка швидко 

змінюється, і застосовувати її для вирішення поточних завдань. 

Освіта дозволяє наситити ринок кваліфікованими людськими 

ресурсами, що відповідають потребам економіки. В ній усе більшу роль 

відіграють знання, компетентності і вміння користуватися 

інформаційними технологіями у виробництві товарів і послуг, в утворенні 

та обміні інформацією. Тому освіта без прив’язки до конкретного вищого 

навчального закладу та стиснена в інтенсивний курс (у 4-8 тижнів) стає 

затребуваною серед людей різного віку. 

Відкрита освіта – це точка перетину запиту споживачів освіти у 

швидкому доступі до інформації та освітніх установ і лекторів до 

поширення знань. Статті, журнали і монографії все частіше публікуються 

на інтернет-ресурсах, що дозволяє їх швидко знаходити і читати. 

Відкритими стають університети: запроваджуються віртуальні навчальні 
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середовища (в Україні вони доступні зарахованим студентам), через 

власні та публічні (Facebook, YouTube тощо) інтернет-ресурси 

університети та кафедри поширюють відео-лекції та звіти про наукову 

діяльність, запрошують слухачів та колег до співпраці та інше. Набувають 

популярності освітні платформи, не пов’язані з конкретними вищими 

навчальними закладами (Coursera, Khan Academy, edX, Prometeus тощо), 

які пропонують онлайн-курси з різноманітних дисциплін: менеджмент, 

аналіз даних, журналстика, історія, програмування та багато іншого. 

Кліффорд Лінч зауважив, що: ”Доступ до освіти не є тим самим, 

що і доступ до інформації, не зважаючи на те, що ці два поняття дуже 

тісно пов’язані між собою і часто небезпідставно розглядаються як дві 

кінцеві точки континууму. Без сумнівно, доступ до інформації, знань і 

освітніх ресурсів надає можливості для навчання, але, використовуючи їх, 

можна здобути радше ілюзорну освіту” [1, с. 77]. Тому в даній статті ми 

не маємо на меті стверджувати, що відкриті освітні платформи здатні 

замінити вищу освіту, але вони можуть її суттєво доповнити, або ж просто 

збагатити знаннями особистість. 

Найпопулярнішими міжнародними освітніми проектами є edX, 

Coursera, Udemy. Серед партнерів проекту edX є провідні університети 

світу, зокрема Масачусетський технологічний інститут, Гарвардський 

університет, Оксфордський університет, універсистет Берклі, Гонг-

Конгський політехнічний університет, університет Сорбони, 

Каліфорнійський технологічний інститут тощо (загалом 54 вищі навчальні 

заклади з різних куточків світу). Він пропонує курси з архітектури, 

мистецтва і культури, медико-біологічних наук, бізнесу і менеджменту, 

хімії, комунікацій, комп’ютерних наук, аналізу даних і статистики, 

дизайну, економіки і фінансів, освіти і викладання, електроніки, 

енергетики і наук про землю, технічних наук, вивчення навколишнього 

середовища, етики, їжі і споживання, здоров’я і безпеки життєдіяльності, 
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історії, гуманітарних наук, мов, права, літератури, математики, медицини, 

музики, філософії і етики, природничих наук, соціальних наук (загалом 

3787 курсів). Курси доступні різними мовами, зокрема: англійською, 

іспанською, китайською, французькою, італійською, російською, 

японською, португальською, датською та турецькою, німецькою, 

арабською, корейською та хінді. 

Серед партнерів проекту Coursera є провідні університети світу, 

такі як університет Барселони, Стенфордський університет, Єльський 

університет тощо (загалом більше 100). Пропонує курси та комплекси 

курсів за наступними напрямками: мистецтво і гуманітарні науки, бізнес, 

комп’ютерні науки, наука про дані, інформаційні технології, медико-

біологічні науки, математика і логіка, персональний розвиток, природничі 

і технічні науки, соціальні науки, вивчення мов (загалом 4341 курс). 

Курси доступні англійською, іспанською, китайською, російською, 

французькою, бразильською португальською, італійською, арабською, 

німецькою, турецькою, шведською, українською мовами та на івриті. 

Навчання на edX та Coursera є безкоштовними, проте верифіковані 

сертифікати – платні. 

Udemy пропонує платні та безкоштовні курси з 

найріноманітніших дисциплін: розробка, бізнес, ІТ і ПЗ, офісне програмне 

забезпечення, особистий ріст, маркетинг, дизайн, стиль життя, 

фотографія, здоров’я і фітнес, навчання викладачів, музика, освіта, 

вивчення мов, підготовка до іспитів (загалом 53391 курс). Доступні мови: 

англійська, німецька, іспанська, китайська, російська, французька, 

арабська, африканс, італійська, румунська та інші. 

Українські проекти молоді, але знаходять своїх споживачів. Варто 

виокремити Prometheus, EdEra, ВУМ. Партнери-освітні заклади проекту 

Prometheus: Український Католицький Університет, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Національний 
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університет «Києво-Могилянська академія», Львівська ІТ Школа. Курси 

охоплюють різні актуальні напрямки навчання: підприємництво, 

громадянська освіта, аналіз даних, підготовка до ЗНО (загалом близько 70 

курсів). EdEra Пропонує 16 курсів, які стосуються взаємовідносин 

громадянина і держави, української мови, літератури та історії, економіки 

і географії, фізики і біології тощо. Навчання і сертифікати на Prometheus 

та EdEra є безкоштовними. Теми навчальних курсів ВУМ (Відкритий 

університет Майдану) пов`язані з персональним розвитком та реалізацією 

власного потенціалу, підприємництвом як механізмом якісного розвитку 

громади і суспільства, розумінням побудови та діяльності відкритого 

суспільства і його формування в Україні (загалом 46 курсів). 

Варто окремо виділити онлайн-платформи, які пропонують відео-

лекції і матеріали з різних тематик, але не видають сертифікатів: TED і 

ПостНаука. TED (Technology, Entertainment, Design) – це некомерційний 

проект, який кожного року в Единбурзі та Лонг-Біч збирає зі всього світу 

науковців, бізнесменів, політиків, активістів на конференцію. Після 

конференції промови з’являються на сайті TED та доступні в YouTube, 

переглядати їх може кожен охочий. ПостНаука пропонує широкий вибір 

відео-лекцій та публікацій з різних тем: астрономія, психологія, вивчення 

мов, економіка, біологія, право, культура, філософія, історія, соціологія, 

математика, хімія, мозок, фізика, медицина та інше. 

Ті, хто хоче дізнатися, про що викладають у провідних 

університетах світу, можуть скористатися можливостями YouTube, на 

якому діють канали: YaleCourses, MIT OpenCourseWare, Stanford, Harvard 

University, Berkley Center та інші. Українські університети також 

реєструють сторінки в YouTube, але переважно наповнюють їх 

новинарним контентом. 

Отже, сучасні українці (як студенти і викладачі, так і просто 

зацікавлені) мають безліч можливостей поповнити свої знання з 
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дисциплін, які їх цікавлять, не виходячи із дому. Очевидно, що відкриті 

освітні платформи мають безліч переваг: вони дають можливість 

навчатися у власному ритмі і вдома; допомагають спілкуватися з 

географічно віддаленими людьми; покращують знання мов (якщо курси й 

лекції іноземною мовою); гнучкіші і чутливіші до освітніх запитів; зручні 

у користуванні; дають можливості повторного перегляду матеріалів; 

дають можливість слухати лекції відомих науковців з провідних 

університетів світу та професіоналів-практиків; безкоштовні (в більшості 

випадків). Не менш важливим є те, що доступ до знань отримують люди 

без прив’язки до віку, матеріального становища, освітнього рівня слухача, 

а також те, що навчаються дійсно мотивовані на результат люди. 

Відкриті освітні платформи не позбавлені певних недоліків, серед 

яких важливим є те, що перегляд лекцій не дає практичного досвіду, а 

спілкування з лектором опосередковується технічними засобами. Попри 

вказані недоліки (список яких можна продовжити в рамках подальших 

наукових досліджень проблеми) відкриті освітні платформи є 

затребуваними. Відкрита освіта і відкриті бази даних знімають не лише 

освітні, але й культурні і політичні бар’єри між людьми, тому вони є 

вкрай необхідними сьогодні. 

 

Література: 
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Сучасне суспільство вимагає, щоб молоде покоління було здатне 

креативно, нестандартно мислити, могло створювати інновації. Саме 

навчання молодого покоління визначає майбутнє держави. Очевидно, що 

сьогодні українська освіта не відповідає ані сучасним запитам з боку 

особистості та суспільства, ані потребам економіки, ані світовим 

тенденціям. Потрібна висока якість освіти на всіх рівнях: від початкової 

школи – до вищих навчальних закладів. Головним завданням освіти має 

бути формування свідомих, суспільно активних громадян, здатних 

забезпечити економічне зростання і культурний розвиток країни [5]. 

Ще наприкінці 50-х рр. XIX ст. молода інтелігенція, студенти, що 

почали об’єднуватись у громади, зайнялися активним створенням 

недільних шкіл. Та перша така школа відкрилася 11 жовтня 1859 року в 
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Києві. В недільні школи пішов навчатися трудовий народ, там їх вчили 

писати та читати, а також викладали основи рідної історії. На момент 1862 

року на українських землях працювало понад 110 недільних шкіл [1]. 

Розвиток середньої освіти припадає приблизно на 90-ті рр. ХІХ 

ст., коли на українських землях працювало приблизно 150 чоловічих і 

жіночих гімназій. Для розмежування реальної та класичної середньої 

освіти в 1871 р. було проведено реформу середньої освіти. Реальні 

гімназії давали чітко виражену професійну спеціалізацію, готували учнів 

до практичної діяльності. Навчання в реальних училищах тривало шість 

років. Сьомий (додатковий) клас давав право вступати до технічних вузів. 

На 1876 р. налічувалося 19 реальних училищ. Їх кількість не змінювалася 

до кінця століття. У 1899 р. українські гімназії діяли тільки у Львові, 

Перемишлі, а в Коломиї, Тернополі й Чернівцях існували окремі 

гімназичні класи [1]. 

У другій половині XIX ст. продовжувала розвиватися вища 

освіта. Вищими навчальними закладами на українських землях були 

Львівський (1661 р.), Харківський (1805 р.), Київський (1834 р.), 

Новоросійський (1865 р.), Чернівецький (1875 р.) університети [1]. 

У другій половині XIX ст. в Європі спостерігався розквіт 

природничих і точних наук: хімії, фізики, геології, ботаніки, біології, 

математики. Центрами наукових досліджень ставали університетські 

лабораторії. Університети на українських землях перетворилися на 

важливі наукові центри як Російської імперії, так і всієї Європи [1]. 

Розвиток наук зумовлювали такі чинники: 

• розвиток промисловості після реформ 60–70-х рр. XIX ст., що 

потребував кваліфікованих спеціалістів і нових технологій; 

• загальноєвропейський прогрес у науці й техніці; 

• поширення й подальше панування філософії позитивізму, яка сприяла 

пошуку точних вимірів фізичних і суспільних явищ; 
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• відсутність ідеологічного забарвлення в дослідженнях, а отже, – 

конфлікту із владою (хоч і не завжди). 

Становлення індустріального суспільства, розвиток 

промисловості обумовили появу вищих технічних навчальних закладів: 

політехнічних інститутів у Львові та Києві; двох ветеринарних вищих 

навчальних закладів у Харкові та Львові; інших вищих навчальних 

закладів – технологічного в Харкові, сільськогосподарського в Одесі, 

гірничого в Катеринославі. І все ж таки, як і раніше, вищі навчальні 

заклади залишалися установами для вузького кола людей. Отже, у другій 

половині XIX ст. в системі освіти на українських землях відбулися 

позитивні зміни. Але на початку XX ст. після революції 1905–1907 рр. 

кількість вихідців із нижчих станів (дітей міщан, ремісників, селян тощо) 

у гімназіях дещо зросла, однак для більшості населення Наддніпрянської 

України здобуття середньої освіти було недоступним. У 27 вищих 

навчальних закладах краю, у тому числі в трьох університетах – 

Харківському, Київському, Новоросійському – навчалося понад 35 тис. 

студентів. У післяреволюційний період частка дітей нижчих станів у 

вищих навчальних закладах дещо зросла. Так, у Київському університеті 

вона досягла 36% [1]. 

У 50-ті роки минулого століття головними центрами вищої освіти 

в Україні залишалися Київ, Харків, Одеса і Львів. У 1958 році у цих 

містах концентрувалося 70 вищих навчальних закладів із 140, а в них 

навчалося 59% від загальної чисельності студентів. У Харкові було 24 

ВНЗ, у Києві – 18, у Одесі – 16, у Львові – 12 вищих навчальних закладів 

[2]. 

За роки незалежності в Україні суттєво змінилося співвідношення 

кількості ВНЗ вищої акредитації (університети, академії тощо) та 

навчальних закладів I-II рівня акредитації. Якщо у 1990/1991 навчальному 

році в країні було 742 професійно-технічних навчальних закладів і 149 
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закладів III-IV рівнів акредитації, то в 2013/2014 навчальному році їх 

співвідношення змінилися до 478 на 325. Тобто, кількість ВНЗ вищої 

акредитації виросла більше ніж вдвічі [4]. 

Кількість вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації в 

Україні на 2016-2017 навчальний рік становить 657 одиниць, що на 35,6% 

менше, ніж станом на 1990-1991 н.р. Про це свідчать дані Державної 

служби статистики України, передає УНН [3]. 

Водночас, у порівнянні із 2015-2016 навчальним роком, кількість 

вищих начальних закладів I-IV рівнів акредитації скоротилась на 0,03% 

або на 2 одиниці [3]. 

Але зменшення кількості вищих навчальних закладів – це не 

головна проблема. Головною проблемою невеликих міст України є те, що 

люди для отримання вищої освіти їдуть в такі великі міста, як, наприклад, 

Київ, Харків, Одесу, Львів або й зовсім за кордон, але не завжди 

повертаються назад. Адже там більше людей, можливостей і зарплата 

відповідна. Це дуже прикро, тому що ми втрачаємо багато розумних 

людей. Зміст професійно-технічної та вищої освіти має постійно 

оновлюватися з урахуванням потреб підприємств – замовників кадрів. 

Особливої актуальності набуває питання мобільності, 

конкурентоспроможності та рівня кваліфікації працівників. 
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Освіта являє собою частину суспільного цілого, відповідає часу, 

відображає соціально-економічний і культурно-історичний стан країни, 

рівень суспільної свідомості. Вона є тою сферою, яка забезпечує 

історичну спадковість, творення та відтворення суспільства, 

спадкоємність культури, використання і ретрансляцію здобутків і 

спадщини поколінь. Цілком закономірно, що інтерес до філософських 

проблем освіти в наш час зростає, як і усвідомлення необхідності 

дослідження освітніх проблем у філософії. 

Як відомо, соціальний інститут освіти функціонує як засіб 

регулювання соціальних відносин, що надає їм сталості та визначеності, 

сприяє збереженню соціальної структури. Відтворення певного способу 

життя, тобто інтеграція особи й окремих груп населення в соціальну 

систему, соціалізація молоді та розвиток особистості також є освітньою 

функцією. 

Разом із тим, освіта належить до таких інституцій, від якості й 

рівня розвитку яких безпосередньо залежить суспільний прогрес загалом і 
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людської особистості зокрема, становище культури в суспільстві, темпи 

економічного, науково-технічного, політичного і соціального розвитку. 

Динаміка розвитку суспільства значною мірою обумовлена саме змінами 

в соціокультурній сфері, основу якої складають культура, освіта, 

соціальний захист, молодіжна та інформаційна політика. Тож інноваційна 

функція – забезпечення соціальних і культурних змін – дедалі стає 

освітньою. Цілком очевидно, що освіта як глобальне культурне явище 

здатна проектувати можливості майбутнього суспільства через 

відображення його потреб. 

Поєднання освіти з наукою і виробництвом сприяє прискоренню 

науково-технічного прогресу, появі високих, наукоємних технологій, їх 

впровадженню та створенню інноваційної економіки. Водночас виникає 

запит на фахівців високої якості підготовки і це вимагає вдосконалення 

самої освіти. Отже освіта є стратегічним ресурсом суспільного розвитку і 

запорукою майбутнього країни, тому вона має бути безперечним 

державним пріоритетом. В усіх сферах життєдіяльності суспільства 

потрібні висококваліфіковані фахівці, брак яких ставить під загрозу саме 

існування держави. Таким чином модернізація освіти є прямим наслідком 

тих змін, які відбуваються у суспільстві. З іншого боку, трансформаційні 

явища в освіті спричиняються дією внутрішніх інноваційних чинників у 

самій освітньо-педагогічній діяльності. 

Домінуючою тенденцією розвитку сучасного світу, і українського 

суспільства зокрема, є бурхливий розвиток і високі темпи впровадження  

комп’ютерної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій в усі 

сфери життєдіяльності соціуму та людини, що супроводжуються якісними 

змінами у царині обробки, передачі та зберігання інформації. Сьогоденне 

суспільство тісно взаємодіє з інформаційними факторами: зміна 

технологічної бази соціально-економічного розвитку суспільства 

призводить до змін суспільства в цілому – на основі наукоємних, 
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високотехнологічних засобів та технологій формується нова соціальна та 

технологічна реальність, новий комунікативний простір, новий тип 

символічного існування людини» [2, с. 8]. 

Сьогоденна освіта немислима без використання інформаційних і 

комунікаційних технологій у всіх їх формах, тож сучасний розвиток 

освіти з наростанням детермінується новими соціокультурними реаліями. 

Серед основних тенденцій, що змінюють образ освіти, можна назвати 

наступні: 

• перетворення освіти, – як концентрованої форми соціалізації людини, 

– у суспільний та особистісний капітал у контексті зростання значущості 

добутого знання та методології пізнання як ресурсу суспільного розвитку; 

• поява принципово нових комунікативних можливостей, що 

скорочують соціальні дистанції та «стискають» соціальний хронотоп: 

простір і час; 

• інформатизація освіти – впровадження в освітній процес сучасної 

комп’ютерної техніки та миттєвих засобів комунікації та їхнє 

використання в якості нового педагогічного інструменту; 

• перманентний перегляд змісту і форм (бо немає змісту неоформленого, 

так само як і форми беззмістовної) освіти на всіх її рівнях, обумовлений 

стрімким процесом інформатизації суспільства; 

• заміна імперативу «Освіта на все життя» новим – «Освіта усе життя»; 

• розвиток відкритої освіти – нової форми реалізації процесів освіти та 

самоосвіти на основі вільного доступу до освітніх ресурсів; 

• глобалізація освітніх процесів – формування світової системи освіти, 

єдиного світового освітнього хронотопу: простору – часу [1, c. 1461]. 

Філософія освіти вже не може ігнорувати радикальні зміни, що 

відбуваються у зв’язку з глобальним поширенням інформаційних і 

комунікаційних технологій, які впливають на сутність освіти та основи її 

практичної діяльності. Вона покликана виробити теоретичне знання щодо 
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того, як треба будувати освітній процес з урахуванням нових вимог 

суспільства, на основі нових інформаційно-технологічних реалій і нових 

комунікативних можливостей. 

Однак, при цьому необхідно розуміти вторинність будь-яких, 

навіть найдосконаліших технологій перед педагогічними цілями розвитку 

особистості. Сучасні інформаційні та комунікаційні технології анітрохи 

не скасували гуманістичну сутність освітнього процесу, а навпаки 

загострили необхідність її виявлення. Час потребує від освіти більшої 

гнучкості, відкритості, креативності, здатності оперативно реагувати на 

зміни в усіх сферах буття кожного, багатьох і всіх. У ХХІ ст. освіта 

повинна бути динамічним і неперервним процесом, котрий триватиме 

протягом усього життя людини, мати широкий, універсальний, а, точніше 

сказати: універсально-унікальний, тобто діалектично бездоганний 

характер, забезпечуючи реалізацію та здійснення особистісних освітніх 

потреб як окремих індивідів, так й певних соціальних груп і суспільства в 

цілому. 

Вочевидь, соціально значимим, – визначальним, – у здійсненні 

сучасної освіти є творче освоєння цифрових і мережевих технологій, що її 

забезпечують, як засобу для розвитку новітньої освіченості і культури 

педагогічного процесу в цілому. В основі якої: спільна діяльність, взаємна 

активність, взаємне навчання, взаємна освіта – взаємодія, спілкування, 

діалог рівноправних освітніх партнерів, що спрямовані на формування 

вільної, освіченої, творчої, гармонійно розвиненої – цілісної особистості. 
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Сьогодення характеризується активністю міжнародних стосунків 

у всіх сферах людського спілкування, тому дослідження термінів є 

надзвичайно важливим питанням. 

Актуальність дослідження полягає у тому, що у наукових текстах 

фахівці широко використовують термінологію різної структури, постійно 

з'являються нові термінологічні одиниці. Так як терміни можна 

віднести до безеквівалетної лексики, то способи їхнього перекладу 

вимагають надзвичайної обережності і творчого підходу. 

Мета даних тез – розглянути і проаналізувати способи перекладу 

термінів українською мовою. 

Поняття “термін” є універсальним, його широко використовують 

в найрізноманітніших галузях. Це ускладнює завдання дати йому певне, 

конкретне і чітке визначення, тож у багатьох вчених різняться думки 

щодо дефініції “терміну”. Наприклад, А. Н. Грищенко [1, с. 209] зазначає, 

що “термін – слово або словосполучення, що позначає поняття 

спеціальної галузі знання або діяльності”. 

Умовою правильного перекладу, тобто вибору потрібного слова з 

числа тих, які служать передачею терміна оригіналу в різних його 
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значеннях, є правильне розуміння того, про що йдеться в контексті, тобто 

знання явищ дійсності і їх назв. 

Згідно з підходом А. В. Федорова [2, с. 298], між одиницями мови 

оригіналу і мови перекладу існують такі відносини: 

1. У мові перекладу немає словникового відповідника тому чи іншому 

слову оригіналу. 

2. Відповідність є неповною, вона лише частково охоплює значення 

іншомовного слова. 

3. Різним значенням багатозначного слова оригіналу відповідають різні 

слова в мові перекладу, що в тій чи іншій мірі їх передають. 

4. Однозначному слову оригіналу знаходиться однозначна постійна (яка 

залежить від контексту) відповідність в мові перекладу. 

Згідно з І. С. Алєксєєвою [3, с. 162], терміни належать до 

лексичних однозначних еквівалентів. Тому головним прийомом 

перекладу термінів є переклад за допомогою лексичного еквіваленту. 

Еквівалент – постійний лексичний відповідник, який точно співпадає із 

значенням слова. 

З точки зору А. О. Іванова [4, с. 10] терміни відносяться до числа 

безеквівалентної лексики. Тому поширеними способами перекладу 

термінів є: транскрипція, транслітерація; гіпо-гіперонімічний переклад; 

пошук найближчого за змістом неповного еквівалента; різновиди 

перифрастичного перекладу – описового експлікативного, 

дескриптивного; калькування. 

Транскрипція – спеціальний спосіб запису перекладного тексту, 

заснований на строгій відповідності між літерами письма мови оригіналу 

та звуками мови перекладу, наприклад: [metrəˈpɔlɪtən] – метрополітен. 

Транслітерація – передача тексту, написаного за допомогою 

алфавітної системи вихідної мови засобами алфавітної системи мови – 

перекладу: dessert – десерт. 
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Описовий переклад – переклад слова з однієї мови на іншу, 

здійснюваний за допомогою лексикалізованого сполучення, наприклад: 

navy – військово-морський флот. 

Калькування – утворення нових слів або введення в мову 

перекладу нових способів словотвору шляхом запозичення словотвірних 

моделей мови оригіналу. Калька – запозичення шляхом буквеного 

перекладу слів або зворотів у мові по складовим їхнім частинам, 

наприклад: англ. subside – укр. субсидія: англ. submarine – укр. субмарина. 

При застосуванні способу наближеного перекладу передачі 

терміна вживають наближене за значенням слово в мові перекладу. Як 

вважає А. В. Мамрак [5, с. 114], наближений переклад (переклад за 

аналогією) – підбір найближчої за значенням відповідності в мові 

перекладу для лексичної одиниці іноземної мови, яка не має у 

перекладній мові еквівалентних відповідників, наприклад: institution – 

навчальний заклад; доцент – assistant professor. 

Конкретизацією зазвичай називають заміну слова чи 

словосполучення мови оригіналу з більш широким референціальним 

значенням на слово або словосполучення мови перекладу з більш вузьким 

референціальним значенням. Наприклад, для слова “рука” може бути дві 

конкретизаційних заміни – “arm” і “hand”. 

Генералізація – це заміна, зворотна конкретизації, коли в 

перекладі з'являється слово з більш широким референціальним значенням, 

ніж слово мови оригіналу. 

Додавання являють собою розширення тексту першотвору, 

пов'язане з необхідністю повноти передачі його змісту, а також 

відмінностями в граматичному ладі. 

Також для перекладу термінів перекладачі інколи 

використовують метод зміни слів місцями – інверсії. Причинами таких 

змін можуть бути відсутність відповідних граматичних явищ, а також 
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розбіжність стилістичних особливостей граматичних конструкцій і 

змістової структури словосполучення різних мов. 

Отже, терміни – це особлива лексика, переклад якої вимагає від 

перекладача глибоких знань. Думки лінгвістів відрізняються, тому існує 

надзвичайна кількість дефініцій. 

Терміни належать до лексичних однозначних еквівалентів. Згідно 

з цим, переклад за допомогою лексичного еквіваленту є основним 

прийомом перекладу термінів. 

А. О. Іванов і А. В. Федоров відносять терміни до 

безеквівалентної лексики. Тому основними способами перекладу 

безеквівалентних слів є: транскрипція, транслітерація; гіпо-

гіперонімічний переклад, пошук найближчого за змістом неповного 

еквівалента; різновиди перифрастичного перекладу – описового 

експлікатівного, дескриптивного; калькування. 

 

Література: 

1. Грищенко А. Н. і ін. Сучасна українська літературна мова. – К., 1977. – 

439 с. 

2. Федоров А. В. Основы общей теории перевода. – М.: ООО 

“Издательский Дом “ФИЛОЛОГИЯ ТРИ”, 2002. – 416 с. 

3. Алексеева И. С. Введение в перевод введение: Учеб. пособие для студ. 

филол. и лингв, фак. высш. учеб. заведений. — СПб.: Филологический 

факультет СПбГУ; М.: Издательский центр “Академия”, 2004. – с. 352. 

4. Иванов А. О. Безэквивалентная лексика. СПб.: Типография 

издательства СПбГУ, 2006. – 192 с. 

5. А. В. Мамрак. Вступ до теорії перекладу. Навчальний посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009. – 304 с. 
 

 



91 

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ 

 

Городинська Л. Л., 

студентка факультету іноземних мов 

Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 

 

Фразові дієслова (далі – ФД) складають велику частину 

повсякденної лексики носія мови. Колись фразові ФД використовувались 

у неформальному спілкуванні. Сьогодні ФД є притаманними для ділової 

сфери, сфери формальної лексики. З часом число ФД значно зросло, їх 

активно використовують в усіх стилях мови. У зв’язку з цим виникає 

потреба дослідження творення ФД та потреба правильного розуміння їх 

перекладу. Цю проблему досліджували такі вчені О. Кунін, Д. Поуві, І. 

Анічков, Р. Кірк, Р. Сайд та інші. Отже, актуальність нашого дослідження 

зумовлюється широким використанням фразових дієслів у англійській 

мові. 

У нашому дослідженні ми розглянемо дієслівні фразеологічні 

одиниці, тобто фразові дієслова. ФД не були загальною ознакою 

давньоанглійської мови. Саме форма ФД зазнала значних змін з того часу. 

Найбільш схожими до сучасних ФД були дієслова з нерозривними 

префіксами (inseparable – prefix verb). Початком широкого вжитку ФД у 

англійській мові можна вважати розвиток Early Modern English. Саме в 

цей час ФД почали використовуватись у драматичних текстах, зокрема у 

Шекспіра. В той же час, деякі джерела вказують на те, що використання 

ФД було більш притаманне неформальному спілкуванню нижчих станів 

суспільства. 
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Сьогодні ФД є обов’язковою складовою вивчення англійської 

мови. Це великий пласт активної лексики, без якого розуміння англійської 

мови неможливе. ФД явище не однозначне, різні дослідники висували 

свої теорії, щодо природи ФД. Перша група вчених вважає (І. В. Арнольд, 

Д. Е. Розенталь), що це комбінація дієслова, що є основою ФД, його 

мотиваційною базою та прийменника. 

Загалом будь-яке дієслово може стати дієслівною частиною ФД. 

Але все ж є певні тенденції. Зазвичай, це слово германського походження 

(тобто не запозичене), одно- або двоскладне з наголосом на першому 

складі. Кларідж вказує, що дієслова take, put, go, get, turn, lay, set, run, 

make, fall є найбільш вживаними у фразових комбінаціях [2, c. 278]. Варто 

зазначити, що багатоскладові дієслова також використовуються, 

наприклад: disappear off, connect up, segregate off, select out та інші [4, c. 

96]. Також цікавим є явище виникнення дієслів, які не існують поза 

конструкцією ФД (eke out – використовувати щось повільно та бережно, 

тому що володієш малої кількістю). Дієслівний елемент, як правило, є 

семантично незакінченим, легким дієсловом (таке дієслово, яке саме по 

собі має мало семантичного вмісту): get, go, set, take, put. Тому, часто 

зустрічається, що другий елемент ФД, володіє більшою семантичною 

значущістю. Показовим доказом цього, є ті випадки, коли адвербіальний 

післяйменник відтворює дієслівну функцію, без супроводу дієслова, 

напр.: I outed fast. And you say he`s – what is he?). 

На сьогодні існує декілька підходів до визначення ролі 

прийменника у складі ФД та терміну, яким цей компонент має бути 

названим: прислівник (Е. А. Зоненшейн, П. Робертс, Р. В. Пенс, Д. В. 

Емері), прислівникова частка (В. Н. Макієнко), постпозитив (І. П. 

Іванова), адвербіальний післяйменник (І. Е. Анічков). На нашу думку 

назва адвербіальний післяйменник найбільш вдала та найкраще 

охарактеризована, тому і використали у нашому дослідженні. 
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І. Е. Анічков вважав, що адвербіальні післяйменники – це 

особливий розряд постпозитивних прислівників (off, out, up, і т.д.), що 

складаються з одиниць, яким властиві такі родові ознаки прислівників: 

здатність приєднуватися до дієслів, прикметників, іноді до 

словосполучень; уточнення і доповнення їх значень; вони поряд з 

небагатьма, наявними в мові постпозитивними прислівниками, займають 

положення (за винятком випадків стилістичної інверсії) тільки після слова 

або ряду слів, до якого вони приєднуються. Крім того, вони здатні, 

приєднуючись до слів або до ряду слів, складати з ними разом більш-

менш тісні і стійкі смислові, синтаксичні і фонетичні цілі і складні 

одиниці, в яких обставинна функція часто настільки ослаблена, що 

назвати післяйменники самостійними обставинами не можна. На відміну 

від інших постпозиційних прислівників, поєднуючись з дієсловом, 

післяйменники можуть займати та, зазвичай, займають місце після дієслів. 

Вони відокремлюють дієслово від прямого додатку. Наприклад: to turn out 

the light, (to turn the light out); to put on your coat, (to put your coat on); але: 

to hold your head still; to carry the lead far [1, c. 154]. 

В поєднанні з дієсловом англійські адвербіальні післяйменники 

виконують такі функції: ослаблену обставинну в складних дієсловах (sit 

down, go out, come back); обставинну (I hope you are not going to come out 

in such weather. Run down and see whether the entrance door is bolted); 

обставинно-предикативну з зв’язними дієсловами be, stay, get, и иногда с 

keep, hold, fall. (You had better stay away. Is he in? We fell together.) 

Варто підкреслити, що в процесі вивчення типології 

словотворення ФД в англійській мові, принципово важливим є наявність у 

другого складового компоненту ФД (післяйменника) просторового 

значення. Ця характеристика дозволяє приєднуватись до дієслова і 

створювати зовсім інший смисл. А. С. Самігулліна вважає, що дієслова і 

післяйменник «підлаштовуються один під одного, спочатку співпадаючи 



94 

по якій-небудь одній концептуальній ознаці чи ряду ознак», наприклад: 

закінченість (drink up, gobble up, eat up); протяжність в просторі чи часі 

(spread out, stretch out) [3, c. 100]. 

У складних іменниках і прикметниках, утворених з дієслова, 

післяйменники перетворюються в морфеми – компоненти складних слів. 

При цьому післяйменники зберігають своє місце в постпозиції і 

перетворюються в свого роду постфікси, наближаючись за формою до 

афіксів. Однак, вони не стають афіксами, тому що не служать засобом 

творення нових слів і не додаються до існуючих слів для створення 

новоутворень. Напр.: an actor's make-up, a turn-up seat, a made-up story [5, 

c. 179]. 
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Згідно сучасних концептологічних розвідок дослідження 

концепту передбачає не тільки вичленовування в його структурі основних 

та додаткових ознак, але й встановлення етимології слова-імені концепту, 

його «внутрішньої форми», що є неусвідомлюваною, але відображена в 

зовнішній, словесній формі [1, с. 47]. Отримані дані (мотивуючі ознаки, 

вмотивованість) відображають сам механізм формування концепту і є 

основою для його подальшого розвитку [2, с. 294]. В роботі Степанова Ю. 

С. та Проскуріна С. Г. [3] подані суттєві методологічні висновки щодо 

проведення етимологічного аналізу, згідно яких за відсутності можливості 

підвести окремі досліджувані лексеми в певних культурних ареалах до 

єдиного лексичного архетипу, їх можна віднести до єдиного 

міфологічного (міфологема) чи культурного архетипу, що свідчитиме про 

єдність їхнього концептуального змісту [1, c. 19; 3]. 

Представлені тези продовжують цикл публікацій автора з 

етимології лексем вік, возраст, age та лексем-номінацій вікових періодів 

та осіб за віком в українській, російській та англійській мовах і містять 

результати етимологічного аналізу зазначених лексем, що був проведений 

з метою встановлення факту наявності чи відсутності у групи 
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досліджуваних слів концептуальної спорідненості, тобто приналежності 

до єдиного міфологічного чи культурного архетипу. Під поняттям 

архетипу ми розуміємо «глибинний праобраз», історичну категорію, що 

виникла в прадавнині і є неусвідомлюваною (К. Г. Юнг). За визначенням 

К. Г. Юнга, надання змісту супроводжується зверненням до мовних 

матриць, що походять від первинних образів, і тому важливим стає 

звернення до історії мови та мотивів [2, c. 24]. 

Здійснений етимологічний аналіз довів спільну змістову основу – 

семи «життя», «здоров’я», «час», «сила», «рух», «соціальний статус» слів 

української, російської та англійської мов для позначення виміру життя 

людини, що стало свідченням наявності спільних концептуальних 

каркасів у представників різних етносів для відтворення їх уявлень про 

вікові періоди. Ідея віку первинно пов’язана з ідеєю циклічності часу. 

Праобразом циклічності людського життя стали космологічні явища 

(простір, час, динамізм, тривалість) та природні цикли (зміни дня і ночі, 

пір року, т. д.). Розширення семантики українських, російських та 

англійських лексем на позначення віку людини є результатом образного 

переосмислення, основу якого складає натурморфна метафора: 

уподібнення людиною власних вікових особливостей до об’єктів 

навколишньої дійсності з притаманними їм ознаками, які вже закріплені в 

свідомості людини. До ключових концептуальних ознак за даними нашого 

аналізу ми відносимо ентомологічні, зооморфні та біоморфні 

(вегетативні) ознаки, що склали основу номінацій більшості вікових 

етапів в зазначених мовах. Принцип розвитку значень номінацій концепту 

ВІК ЛЮДИНИ на основі порівняння вікових особливостей людини з 

ознаками живої природи, зокрема тваринного світу, закладені в етимології 

трьох мов. Ці ознаки ми визначаємо як такі, що відносяться до архетипів 

«ДЕРЕВА» та «ЖЕРТОВНОЇ ТВАРИНИ», які відігравали першочергову 

роль в релігійних та культових діях усіх індоєвропейців [4; 5]. 



97 

Отримані результати етимологічного аналізу викликали 

зацікавленість в з’ясуванні вихідної форми слова здоров’я, етимологічний 

аналіз якого став важливою ланкою при дослідженні семантичного 

розгортання слова життя і встановлення нових семантичних ланок. 

Нами встановлені семасіологічні паралелі, що, по-перше, вказують на 

етимологічну синонімію понять «життя» та «старість», по-друге, 

доводять, що в більшості індоєвропейських мов однокореневі з ім’ям 

концепту слова співвідносяться з лексикою, що виражається поняттями 

«сила», «здоров’я», «життя». 

Функціонально-історичний розвиток лексем вік, возраст, age та 

лексем-номінацій вікових періодів та осіб за віком в українській, 

російській та англійській мовах виявляється міцно пов’язаний з 

культурно-історичним надбанням зазначених етносів. Хоча нам не 

вдалося реконструювати єдиний лексичний архетип у групи 

досліджуваних лексем, але нами була визначена певна генетична 

спорідненість між українськими, російськими та англійськими лексемами, 

згідно якої загальними архетипами, що є значущими для семантичної 

реконструкції концепту ВІК ЛЮДИНИ, є архетип «ЖЕРТОВНОЇ 

ТВАРИНИ», зокрема, козла, корови, вола, коня, як основних елементів 

жертвопринесення, та архетип «ДЕРЕВА», універсальність образу якого 

як космічного універсуму є характерною для світогляду усіх 

індоєвропейських народів [6; 7]. 
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Grammar gains its prominence in language teaching, particularly in 

English as a foreign language (EFL) and English as a second language (ESL), 

inasmuch as without a good knowledge of grammar, learners’ language 

development will be severely constrained. Practically, in the teaching of 

grammar, learners are taught rules of language commonly known as sentence 

patterns. According to Ur [6], in the case of the learners, grammatical rules 

enable them to know and apply how such sentence patterns should be put 
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together. The teaching of grammar should also ultimately centre attention on 

the way grammatical items or sentence patterns are correctly used. In other 

words, teaching grammar should encompass language structure or sentence 

patterns, meaning and use. 

Broadly speaking, in teaching grammar, there are two approaches that 

can be applied: deductive and inductive. 

 

Deductive approach 

A deductive approach is derived from the notion that deductive 

reasoning works from the general to the specific. In this case, rules, principles, 

concepts, or theories are presented first, and then their applications are treated. 

In conclusion, when we use deduction, we reason from general to specific 

principles. 

1. the rules should be true; 

2. the rules should show clearly what limits are on the use of a given form; 

3. the rules need to be clear; 

4. the rules ought to be simple; 

5. the rules needs to make use of concepts already familiar to the learners; and 

6. the rules ought to be relevant. 

Most importantly, when the rules are presented in the deductive 

approach, the presentation should be illustrated with examples, be short, 

involve students’ comprehension and allow learners to have a chance to 

personalize the rule. 

Inductive approach 

An inductive approach comes from inductive reasoning stating that a 

reasoning progression proceeds from particulars (that is, observations, 

measurements, or data) to generalities (for example, rules, laws, concepts or 

theories) [3]. In short, when we use induction, we observe a number of specific 

instances and from them infer a general principle or concept. 
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Further, grammar is thought to furnish the basis for a set of language 

skills: listening, speaking, reading and writing. In listening and speaking, 

grammar plays a crucial part in grasping and expressing spoken language (e.g. 

expressions) since learning the grammar of a language is considered necessary 

to acquire the capability of producing grammatically acceptable utterances in 

the language [1, p. 67]. 

In reading, grammar enables learners to comprehend sentence 

interrelationship in a paragraph, a passage and a text. In the context of writing, 

grammar allows the learners to put their ideas into intelligible sentences so that 

they can successfully communicate in a written form. Lastly, in the case of 

vocabulary, grammar provides a pathway to learners how some lexical items 

should be combined into a good sentence so that meaningful and 

communicative statements or expressions can be formed. In other words, Doff 

[2] says that by learning grammar students can express meanings in the form of 

phrases, clauses and sentences. Long and Richards add that it cannot be ignored 

that grammar plays a central role in the four language skills and vocabulary to 

establish communicative tasks. 

In the context of EFL, teaching grammar has traditionally been 

dominated by a grammar-translation method where the use of mother tongue is 

clearly important to elicit the meaning of target language by translating the 

target language into native languages. For example, according to Larsen-

Freeman [4] and Richards and Rodgers [5], in such a method learners are 

required to learn about grammar rules and vocabulary of the target language. In 

the case of grammar, it is deductively taught; that is, learners are provided the 

grammar rules and examples, are told to memorize them, and then are asked to 

apply the rules to other examples. 

Many teachers think that teaching grammar separately is not favorable 

to learners since learners only learn the way language is constructed, and very 

often when they are given grammatical rules, the learners work well on such 
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cases. However, when they write or speak, the learners make grammatical 

mistakes or even unnecessary ones. Helping learners apply grammatical rules 

into communicative tasks (for example, writing and speaking) is very 

challenging. Therefore, teachers, especially in the context of ESL, could benefit 

from learning some alternative teaching approaches for teaching grammar so 

that they can integrate grammar or structure into other language skills in such a 

way that the goal of learning language is ultimately achieved. 

In the case of pedagogical grammar, most experts argue that the 

inductive approach can also be called rule-discovery learning. It suggests that a 

teacher teach grammar starting with presenting some examples of sentences. In 

this sense, learners understand grammatical rules from the examples. The 

presentation of grammatical rules can be spoken or written. Eisenstein [5] 

maintains that the inductive approach tries to utilize the very strong reward 

value of bringing order, clarity and meaning to experiences. This approach 

involves learners’ participating actively in their own instruction. In addition, 

the approach encourages a learner to develop her/his own mental set of 

strategies for dealing with tasks. In other words, this approach attempts to 

highlight grammatical rules implicitly in which the learners are encouraged to 

conclude the rules given by the teacher. 
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