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Аннотация
В статье приведен таксаномический состав флоры эфирномасличных растений предгорно - полупустынной зоны Туркестанской области, даны результаты научных исследований по ареалогической
особенности видов эфирномасличных растений в текучем году, определено их научное и практическое
значение. Также в статье приведены реиюзультаты исследования по выявлен и составлению списка эфиромасличных растений полупустынных территорий Туркестанской области, приведены сведения по предварительному анализу таксономической и географической структуры видового состава эфиромасличных
растений. По результатам исследований приведенных в статье по определению таксаномического состава
флоры растений содержащих эфирные масла предгорно-полупустынных зон Туркестанской области предварительно можно рассматривать географическим центром концентрации эфиромасличных растений.
Abstract
The taxonomic composition of the flora of essential oil plants of the foothill - semi-desert zone of the
Turkestan region is given in the article, the results of scientific research on the arealogical features of the types of
essential oil plants in the current year are given, their scientific and practical significance is determined. The article
also presents the results of a study on the identification and compilation of a list of essential oil plants of semidesert territories of the Turkestan region, provides information on a preliminary analysis of the taxonomic and
geographical structure of the species composition of essential oil plants. According to the results of studies
presented in the article on determining the taxonomic composition of plant flora containing essential oils of the
foothill-semi-desert zones of the Turkestan region, one can previously consider the geographical center of
concentration of essential oil plants.
Ключевые слова: флора, таксаномический состав, ареал, род, эфирномасличные растения, семейства, вид, полупустыные зоны.
Keywords: flora, taxonomic composition, range, genus, essential oil plants, families, species, semi-desert
zones.
Введение Изучение растительного покрова на
основе научно-обоснованных индикационных критериев и картографического подхода позволяет
иметь четкое представление о происходящих процессах в окружающей среде. Поэтому изучение растительного покрова Казахстана является важнейшим приоритетом на современном этапе развития
общества. Растительность является не только важ-

нейшим компонентом природной среды, но и выполняет особую роль в формировании и функционировании экосистем, является средой обитания,
источником питания для всего живого населения
планеты, чутким индикатором состояния среды.
Комплексная оценка ресурсов эфиромасличных
растений на основе мониторинговых исследований
позволяет определить тенденции изменения биоло-
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гического разнообразия и экосистем в целом и принять адекватные меры, чтобы не допустить дальнейшей деградации растительности 1. Фундаментальные геоботанические исследования в новых
условиях рыночной экономики и частной собственности на землю должны быть направлены на решение проблем динамики и сохранения стабильного
функционирования растительного покрова 2.
Актуальность развития этих исследований
особенно возрастает в связи с мощным воздействием антропогенных факторов и глобальных изменений климата. В последние годы под влиянием
этих факторов произошли значительные изменения
в фитосфере – исчезают и исчезли не только отдельные виды растений, но и изменились целые ландшафты, структура растительных ресурсов 3. Поэтому на дальнейшем этапе изучения необходимо
выявлять закономерности не только пространственного распределения и формирования растительных ресурсов, но и проводить мониторинг и
прогноз их движения в связи с фактором времени,
влиянием климата и антропогенных изъятий 4.
Также становится очень важным поиск путей быстрого и эффективного восстановления растительных
ресурсов, утраченных под действием антропогенных и климатических факторов.
Следовательно, первоочередными задачами
являются комплексная оценка ресурсов дикорастущих растений, ресурсная характеристика востребованных и заготовляемых видов, разработка рекомендаций по сохранению, восстановлению их природных популяций, введение в культуру видов, не
обеспеченных стабильной сырьевой базой или с
ограниченными запасами сырья.
В связи с этим, исследования по получению
сырьевой базы эфиромасличного лекарственного
сырья отдельных регионов, в частности Туркестанской области, позволяющие проводить научные работы по изучению эфиромасличных лекарственных
растений, ареал его распространения и оценивать
их запасы является не только актуальным в текущем столетии, но и приобретает особую важность,
научное и практическое значение.
Методика исследования. Объектом исследования являлись: растительный покров предгорно полупустыной территории Туркестанской области.
Согласно флористическому районированию Казахстана исследуемая территория относится к Бетпакдалинской 16, Каратауской 28, Туркестанской 21 и
Западнотяньшанском районе Древнесреднеморской области Казахстана 5.
Цель исследований является изучение количественной и качественной характеристик видового
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состава эфирно-масличных растений полупустынных зонах Туркестанской области; составление
карт их ареала и распространения. Для выполнение
цели нами поставлены следующие задачи: определение видового состава эфирно-масличных растений и изучение их качественных и количественных
характеристик; выявление границ ареалов их распространения; изучить таксаномический состав
флоры эфиромасличных растений в полупустынных зонах Туркестанской области
Исследования проводились маршрутно-рекогносцировочным методами.
Сбор и обработка гербарного материала проведены по общепринятой методике А.К. Скворцова
[6]. Во время полевых исследований проводились
наблюдения по приуроченности растений к экологическим условиям. При определении гербария
были использованы следующие многотомные
сводки: «Иллюстрированный определитель растений Казахстана» [7], “Флора СССР” [8], «Определитель растений Средней Азии» [9]. Флористический список составлен по системе А.Л. Тахтаджяна
[10]. Латинские названия растений уточнены по
С.А. Абдуллиной «Список сосудистых растений
Казахстана» [11] и казахские названия уточнялись
с помощью книг «Қазақстан өсімдіктерінің замануи
номенклатурасы» [12].
Изучение растительности как при маршрутных
исследованиях проводилось традиционными методами: составлением флористических списков, приведением данных по фенологии, обилию, высоте и
жизненности растений и т.д [13].
Результаты исследования В плане поиска новых перспективных растений - источников биологически активных веществ, нами проводилась весенние, летние и осение ботанические экспедиции
по полупустынных зон Келеского, Сарагашского,
Шардаринского, Казгуртского, Арыского, Ордабасинского, Отрарского, Байдибекского, Туркестанского и Сузакского района Туркестанской области.
Однообразие рельефа, и небольшие различия
почвенного покрова, в высоте поверхности над
уровнем моря и, связанные с этим различия климатических условий, являются причиной значительного видового разнообразия эфиромасличных растений полупустынь. Предварительная их инвентаризация
позволила
выявить
255
видов
эфиромасличных растений, относящихся 129 родам, 39 семействам, 3 класам и 2 отделам (Таблица
1).
Распределение видов и таксономическая
структура эфиромасличных растений полупустынных районов Туркестанской области выглядит следующим образом:
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Таблица 1
Таксономическая структура и экобиоморфологическая характеристика эфиромасличных растений
полупустынных зонах Туркестанской области
Отделы
Количество семейств
Количество родов
Количество видов
Pynophyta
1
1
2
Magnoliophyta
38
128
253
всего
39
129
255
Своеобразный семейственный спектр эфиромасличных растений полупустынных территорий Туркестанской области представлен в таблице 2.
Таблица 2
Спектр ведущих семейств эфиромасличных растений полупустынных территорий
Туркестанской области
№ П/п
Семейства
Количество видов
% от общей численности
1.
Asteraceae
52
20,4
2.
Lamiaceae
36
14,1
3.
Fabaceae
19
7,5
4.
Chenopodiaceae
17
6,7
5.
Brassicaceae
15
5,9
6.
Apiaceae
11
4,3
7.
Caryophyllaceae
10
3,9
8
Boroginacae
9
3,5
9
Polygonacae
8
3,1
Всего
177
69,4
Несмотря на предварительный характер подсчета видов и данного статистического анализа семейственного спектра, есть все основания считать,
что приведенный семейственный спектр вполне репрезентативен и на основе анализа их можно сделать фактические заключения. Безусловно, в данный спектр будут внесены коррективы и уточнения, так как камеральная обработка собранного
материала еще не закончена и будет продолжаться
до следующего года. Вслед за этими 9 семействами
располагаются семейства Rubiaceae – 5 вида (2%),
Liliaceae – 5 вида (2%), Iridaceae – 5 вида (2%),
Scrophulariaceae – 4 вида (1,6%), Zygapuleaceae – 4
вида (1,6%), Rosaceae – 3 вида (1,2%). В общей
сложности в этих 30 семействах сконцентрированы

30.6% всех эфиромасличных растений полупустынных территорий Туркестанской области.
В практическом плане данный семейственный
спектр является руководством в направлении поиска и изучения эфиромасличных растений полупустынных районов области. Так, каждый из них в полупустынях Туркестанской области изначально
представляет научно-практический интерес. Эти
виды приведены в Таблице 3. Следует особо отметить, что после завершения камеральной обработки
роль и положение семейства Apiaceae может значительно повыситься до уровня Lamiaceae, а может
быть даже до Asteraceae. Родовой спектр подтверждает это (Таблица 3).

Таблица 3
Родовой спектр эфиромасличных растений полупустынных зоны Туркестанской области
№ П/п
Роды
Количество видов
% от общей численности
1.
Artemisia
21
16,3
2
Lagochilus
12
9,3
3
Ferula
5
3,9
4
Cousinia
5
3,9
Всего
43
33,3
В данном родовом спектре три рода семейства
Asteraceae – Artemisia, Lamiaceae – Lagochilus,
Apiaceae – Ferula, Asteraceae – Cousinia представляют около трети видов. Данный родовой спектр
носит предварительный характер, так как после завершения камеральной обработки состав ведущих
родов эфиромасличных растений полупустынных
территорий Туркестанской области может сильно
измениться. Однако, уже на предварительном этапе
можно заключить, что основным источником эфир-

ных масел в полупустыне исследуемой области являются эти роды. Среди них особенно перспективны Artemisia, Lagochilus, Ferula, Cousinia и др.
В ходе исследование нами определены географический анализ видов эфиромасличных растений
предгорно-полупустынных зон Туркестанской области. Приведенные ареалы видов можно сгруппировать в 35 группы геоэлементов: Анализ показал,
что ареал 255 видов, зарегистрированных для предгорно-полупустынных зон Туркестанской области,
охватывает, в основном, южные широты. По типу
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ареала преобладают ирано-туранский, ирано-туранско-центральноазиатский, голарктический и туранские виды, что доказывает принадлежность
предгорно-полупустынных зон Туркестанской области к Ирано-туранской подобласти Древнесредиземноморской области.
Таким образом, по результатом исследованиq
выявлен и составлен список эфиромасличных растений полупустынных территорий Туркестанской
области, который включает 255 видов, относящихся 129 родам, 39 семействам, 3 классам и 2 отделам. Проведен предварительный анализ таксономической и географической структуры видового
состава эфиромасличных растений. Из вышеприведенного своеобразного спектра геоэлементов 88,6%
эфиромасличных растений предгорно-полупустынных зон Туркестанской области характерны для
аридных и экстрааридных условий Древнего Средиземья, включающие в себя горы и пустыни
Ирана, Турана, сухие склоны Горной Средней
Азии, Тибета и Гималаев. В этом смысле предгорно-полупустынных зон Туркестанской области
предварительно можно рассматривать географическим центром концентрации эфиромасличных растений.
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Анотація
В статті проведено порівняльний аналіз ігрових рушіїв. На прикладі розробленої авторської гри, що
носить назву «Sprinter roof» розглянуто основні етапи створення гри типу «Платформер» за допомогою
ігрового рушія Unity, продемонстровано процес моделювання дизайну та розробки ігрових рівнів, дано
поняття рендерінгу в ігровій індустрії, описано такі компоненти та засоби, як 3D Meshes, transform, sprite
renderer, Mesh filter, які використовуються в ігровому рушії при проектуванні ігор. А також показано створення дизайну фону гри для кожного рівня.
Abstract
In the article, an analytical analysis of the game of rushіv was carried out. On the application of the fragmented
author’s gris, wearing the name “Sprinter roof”, the main steps of the platform type for the help of the Unity game
platform are shown, the process of model design and the development of the game is shown, the understanding of
the rendering is described 3D Meshes, transform, sprite renderer, Mesh filter, so that you can play games in Russia
when you design them. And also shown is the design for the background of the gris for cutaneous skin.
Ключові слова: операційна система, комп’ютерна гра, ігровий рушій, рендерінг, бекграунд, дизайн,
мультиплатформеність.
Keywords: operation system, computer game, game rush, rendering, background, design, multi-platform.
В наш час все більше і більше розвивається віртуальне середовище. Відомо, що ігри не тільки дають можливість відволіктись від повсякденної метушні, а й позитивно розвивають деякі якості людини. Віртуальні ігри, поділяються на безліч
жанрів.
У роботі досліджується побудова та дизайн ігрового рівня. Описано концепцію даного додатку,
основний геймплей гри жанру «платформер» для
даного проекту. Окрім цього, описано графічний
рушій та допоміжні ресурси й програми для створення гри, що розробляється.
С розвитком ігрової індустрії для полегшення
створення ігор були розроблені ігрові рушії. Використання готового ігрового рушія дозволяє істотно
спростити розробку нових ігор, здешевити їх виробництво і суттєво скоротити час до запуску. Також
сучасні ігрові рушії забезпечують кроссплатформеність продуктів, що створюються.
Ігровий рушій Stencyl дозволяє створювати певні ігри або програми для iOS і Android, а результат
опублікувати як в веб-версії або як flash-гру, не написавши при цьому жодного рядка коду. Stencyl містить набір інструментів, який спрощує ство-

рення програми. При цьому немає необхідності писати код самому - все, що вам потрібно, це перемістити блоки з кодом, таким чином змінюючи поведінку головних героїв вашої програми. Stencyl - це
движок для створення ігор як для новачків, так і для
професіональних розробників. У новій версії є можливість використовувати мову програмування
Haxe. Важливо відзначити, що платформа дозволяє
створювати тільки 2D-ігри. Платформа була розроблена Джонатаном Чангом (Jonathan Chung) і підтримує список платформ: iOS, Android, Flash,
Windows, OS X, Linux.
CryEngine дозволяє створювати гри з майже
фотореалістичною графікою. Рушій містить функціональний realtime renderer, що дозволяє швидко
випробувати щойно створений рівень або сцену, а
також GameSDK - інструмент, на основі якого можна швидко створювати власні ігри. Недоліком є
складність в освоєнні, так що необхідно добре
знати області розробки, щоб створювати з його допомогою гри, а також складності в роботі, що виникають з ряду причин, у тому числі і обмежень для
розробки мережевої гри
Unreal Engine дозволяє створювати як 2D, так і
3D ігри. Unreal Engine має візуальний редактор
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Blueprints, який дозволяє створювати скрипти і розміщувати об'єкти без написання коду. Крім того,
рушій містить безліч інструментів, які полегшують
роботу з ним. Наприклад, підтримує безліч форматів текстур, точно передає фізичні властивості матеріалів, дозволяє змінювати об'єкти в реальному
часі, дозволяє задавати для них функції і коментарі,
автоматично вибирати джерела освітлення, додавати туман і інші ефекти. Можна використовувати
велику колекцію ассетів (платних і безкоштовних)
при розробці ігор, а відкритий вихідний код рушія
дає можливість вносити в нього зміни при необхідності. Рушій Unreal Engine гнучко підлаштовується
під платформу розробки, що дозволяє оптимізувати
ігри під консолі, мобільні гаджети та ПК.
Game Maker Studio - це програма для створення
ігор. Спочатку створювався як програма для освоєння основ програмування і створення ігор новачками. Ігровий рушій містить наступні функії: імпорт проектів; доступні туторіали (навчання тренування) і демогри; Laptop Mode - спеціальна
можливість для більш зручного використання
програми на лаптопах; візуальна кастомізація
програми – це дає можливість налаштовувати,
розтягувати, стискати або прибирати елементи,
міняти колір фону та інше, а також можливе
налаштування середовища під користувача;
покращений Script Editor - редактор скриптів;
мажливість створення та налаштування шарів;
розширені графічні можливості. Недоліком Game
Maker Studio є те, що GMS вимагає більше ресурсів
для роботи, ніж старі версії і, як слідство довше
компіляція, довше завантаження; елементи інтерфейсу займають багато місця; середовище розробки
доступно тільки для Windows.
Libgdx  це Java фреймворк, що надає кросплатформний API для розробки ігор і додатків реального часу. Даний рушій є високопродуктивним,
кросплатформним фреймворком для розробки ігор
і використовується як основа рушіїв та ігор. До переваг можна віднести кросплатформну розробку
для Android, iOS, Windows, Linux і HTML5 (32 біти
і де можливо 64 біти); безліч back-end засновані на
Jogl, LWJGL, Angle (NVIDIA 3D Vision), Android
APIs, iOS APIs і WebGL / HTML5 API; можливе
створення коду на власному комп’ютері і перенесення його на інші операційні системи; візуалізація
за допомогою OpenGL ES 1.0, 1.1 і 2.0 на всіх платформах, підтримка OpenGL 2.0 на Android 2.0 і
вище через JNI. Низькорівневі можливості для розробки графіки: масиви вершин (vertex arrays), об'єкти буферизації вершин, текстури, гнучкий і легкий
у використанні клас Mesh для фіксованого і програмованого pipeline, об'єкти буферизації кадрів, шейдери, клас прямого режиму візуалізації (для налагодження, glBegin () / glEnd ()), автоматичне відстеження втрати OpenGL контексту (текстур і
відтворення VBO). А також створення 2D та 3D
об’єктів.
Corona – ігровий рушій для розробки додатків
для всіх популярних на сьогоднішній день операційних систем - Android, iOS, OS X, Windows, і при-
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строїв - смартфонів, планшетів, персональних комп'ютерів і телевізійних приставок. Даний рушій як
раз розрахований на прості мобільні або ПК версії
ігор. Corona використовується професійними програмістами, розробниками мобільних додатків. Ігровий рушій має наступні переваги: одна програмна платформа, яка дозволяє створювати потужні
ігри, бізнес додатки і утиліти; розробка відбувається на мові Lua, яка є потужною, але легка у вивченні скриптова мова; Corona є кроссплатформеною, тому можна писати код програми один раз відразу для мобільних пристроїв, настільних
комп'ютерів і телеприставок; модулі Corona дають
розробникам доступ до додаткових можливостей і
сервісів.
Unity – є найбільш популярним ігровим рушієм для ствторення ігор. Unity - це ігровий рушій,
що дозволяє створювати гри під більшість популярних платформ. За допомогою даного рушія розробляються гри, які запускаються на персональних
комп'ютерах (які працюють під Windows, MacOS,
Linux), на смартфонах і планшетах (iOS, Android,
Windows Phone), на ігрових консолях (PS, Xbox,).
Дозволяє програмувати окремі події, так і створювати ігрові рішення, побудову ігрових площадок,
рівнів, накладання різноманітних шарів та текстур
тощо [1-3]. До переваг Unity можна віднести наступні: кросплатформність - в одному середовищі ви
можете створити додаток, який буде запускатися
майже на всіх пристроях з кольоровим дисплеєм (і
навіть на Chromebook - з браузера); інтуїтивно зрозумілий інтерфейс редактора і використання поширених мов програмування, таких як, C# і JavaScript..
Проект в Unity ділиться на сцени (рівні) - окремі
файли, що містять свої ігрові рівні зі своїм набором
об'єктів, сценаріїв [4], і налаштувань. Будь-який
об'єкт на сцені має компонент Transform, який він
зберігає в собі координати місця розташування, повороту і розмірів об'єкта по всіх трьох осях. У об'єктів з видимої геометрією, також за замовчуванням,
присутній компонент Mesh Renderer, що робить модель об'єкта видимою. Також Unity підтримує фізику твердих тіл і тканини, а також фізику типу
Ragdoll (тряпічная лялька). Розрахунки фізики виробляє фізичний движок PhysX від NVIDIA. У редакторі є система успадкування об'єктів; дочірні
об'єкти будуть повторювати всі зміни позиції, повороту і масштабу батьківського об'єкта. Скрипти в
редакторі прикріплюються до об'єктів у вигляді окремих компонентів. Редактор Unity підтримує написання і редагування шейдеров. Редактор Unity
має компонент для створення анімації, але також
анімацію можна створити попередньо в 3D-редакторі та імпортувати разом з моделлю, а потім розбити на файли. Unity 3D підтримує систему Level
Of Detail (скор. LOD), суть якої полягає в тому, що
на далекій відстані від гравця високодеталізовані
моделі замінюються на менш деталізовані і навпаки, а також систему Occlusion culling, суть якої
в тому, що у об'єктів, що не потрапляють в поле
зору камери, не візуалізується геометрія, що знижує навантаження на центральний процесор і до-
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зволяє оптимізувати проект. Моделі, звуки, текстури, матеріали, скрипти можна запаковувати в формат .unityassets і передавати іншим розробникам,
або викладати у вільний доступ. У Unity входить
Unity Asset Server  інструментарій для спільної розробки на базі Unity, є доповненням, що додає контроль версій і ряд інших серверних рішень.
В даній роботі за допомогою рушія Unity розроблена графіка, інтерфейс, різноманітні моделі,
ассети тощо. Сам інтерфейс було розроблено таким
чином, щоб був ергономічним і дружнім по відношенню до будь-якої категорії користувачів. Виглядатиме вона так, як представлено на малюнку екскізі – задумці (рис.1). Гра повинна мати такі сцени
як : головне меню, перший рівень, другий рівень,
третій рівень.
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Рис. 4 Бекграунд головного меню «нічне місто»
Після головних бекграундів гри, потрібно безпосередьно сконструювати ігровий контент, по
якому персонаж буде відтворювати ротації по рівню. Тобто, побудувати платформу, що буде «мостом» від початку до кінця рівня. Усі наступні дії,
будуть проходити в середовищі розробки
комп’ютерних ігор «Unity» (рис.5).

Рис. 1 Екскіз – Концепція гри (ігрового рівня)

Рисунок 5 Головний інтерфейс рушія проекту гри

Чорна модель людини представляє гравця, чиє
завдання  збирати жовті квадрати - монети (coins),
стрибаючи по дахам будинків, уникаючи темні ділянки (death zone) та кути текстур будинків. Також
потрібно не забувати про головних ворогів гравця –
пташки (birds), які в будь-який момент можуть
збити з шляху та відправити гравця на початок рівня. Рівень закінчується, коли гравець зібрав деяку
кількість монет (або без) і пройшов на наступний
рівень через двері (end of level). Гра матиме кросплатформну можливість і в неї можна грати, як на
ОС Windows так і на Android
Сетинг ігрового процесу. В грі присутні 3 рівні
– ранковий рівень, вечірній та нічний, відповідно,
до яких будуть розроблюватися майже всі ігрові
елементи, текстури. Відповідно створюються 3 бекграунди з відповідною тематикою часу доби.
Останній четвертий бекграунд створюється під
сцену «меню». В залежності від часу доби, пройти
гру стає все складніше. Так, на першому «ранковому» рівні можна пройти дану локацію з легкістю,
наступний «вечірній» рівень складніше та останній
рівень є самим складним – тут потрібно мати непогані навички та досвід у цьому жанір гри. Дизайн
фонів, тобто «бекграундів» рівнів, показано на
рис1-рис.4.

Потрібно вибрати фони (бекграунди гри) та розмістити на них ігровий рівень з усіма об’єктами,
що знаходяться на передньому плані (рис.6).

Рисунок 6 Задній фон головного меню
За допомогою інструментів, що зображені на
рисунку 7, можна прокручувати певну сцену, для
певних доробок чи змін сцени. А також можна змінювати кут огляду всього рівня вцілому (рис.8)

Рисунок 7 Unity tools

Рисунок 8 Зміна кута огляду першого рівня
Рис. 1 Ранковий бекграунд першого рівня

Рис. 2 «Вечірний закат» другого рівня

Рис. 3 Нічний варіант третього рівня

Надалі у вікні «Inspector» задаються координати, вибирається фон (background menu) і задаються різні параметри, які зображені на рисунку 9.
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Рисунок 9 Елементи transform та sprite renderer
головного меню
Компонент Sprite Renderer дозволяє відображати зображення у вигляді спрайтів (Sprites), щоб
використовувати їх і в 2D і в 3D сценах. В 2D зображення просто відображається на екрані без
будь-яких трансформацій, крім базових: переміщення, масштабування і обертання. Але важливим
є питання видимості спрайтів при їх накладенні або
перетині, тобто, важливо мати спосіб визначення
пріоритету накладення різних спрайтів (тобто, які
спрайт будуть малюватися поверх інших, в разі перетину). Для вирішення цього питання Unity використовує концепт шарів сортування (sorting layers),
щоб дозволити розділяти спрайт на групи з пріоритетами накладення. Спрайти з більш низьким сортувальних шаром будуть малюватися під спрайтами з більш високим сортувальних шаром. Sprite
Renderer використовує текстуру, зазначену у властивості Sprite, але використовує шейдер і інші властивості з властивості Material. Це означає, що можна використовувати один і той же матеріал для рендера різних спрайтів, не чіпаючи кожну текстуру
окремо.
Аналогічно встановлюються параметри для інших рівнів.
Компонент Plane (Mesh filter) – це сітчатий
фільтр, що дозволяє кріпити на так звану «сітку»
усі об’єкти програми.
Для розробки ігрової поверхні, по якій головний персонаж може відтворювати різноманітні
рухи, будь-то стрибки чи біг вперед чи назад, використовується 3D Meshes–головний графічний примітив Unity. Meshes складають більшу частину тривимірних світів, що створюються в комп’ютерних
іграх. Unity не має вбудованих інструментів для моделювання геометрії. Але Unity підтримує роботу з
багатьма пакетами тривимірної графіки. Unity також підтримує роботу з мешами, які складаються як
з тристоронніх, так і з чотиристоронніх полігонів.
Неоднорідні раціональні Безьє-сплайни (Nurbs), неоднорідні раціонально-зглажувальні сітки (Nurms),
а також високополігональні поверхні повинні бути
конвертовані в полігони. В Unity існують різні компоненти для візуалізації регулярних або шкірних сіток, доріжок або тривимірних ліній.
Як відомо, термін «Візуалізація» в комп’ютерній графіці, означає процес отримання зображення
по моделі за допомогою комп’ютерної програми
[5,6]. Тут модель  це опис будь-яких об’єктів або
явищ у вигляді структури даних. Такий опис може
містити геометричні дані, положення точки спостерігача, інформацію про висвітлення, ступеня наявності якоїсь речовини, напруженість фізичного
поля та ін. В Unity группа рендеринга містить всі
компоненти (Components), які повязані з рендерингом гри і елементами інтерфейсу. В цю групу включені також «Освітлення» та спец-ефекти.
Mesh Renderer компонент для визначення
усіх деталей текстур. Сам елемент «Filler» слугує
наповнювачем текcтури для накладання зверху текстур, таких як поверхність рівня «ground» та ін.
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Усі елементи, що зображені на рисунку 10 – це
об’єкти filler на глобальній платформі Terrain (в ієрархії ліворуч на рисунку 10), по яким головний персонаж відтворює свій рух вперед чи назад, а вибираються вони спеціальними існтрументами програми, наведеними вище, на рис.7.

Рисунок 10 об’єкти Terrain
Такі об’єкти є на кожньому рівні. Але Terrain
на третьому рівні відрізніється від Terrain на 1-му і
2-му рівнях. Оскільки рівні гри змінюють свій час
та загальне забарвлення, в залежнності від часу
доби, то 3-й рівень майже весь темний.
Нижче, на риcунку 11 продемонстровано порівняння 3, 1 і 2-го рівнів на етапі конструювання рівнів:

Рисунок 11 Порівняння рівнів
На наступному етапі відбувається конструювання різноманітних поверхонь. Так елементом
платформи є поверхність, наприклад, верхівка даху
будинка, яка кріпиться на об’єкт filler (квадрат – наповнювач), що знаходиться на Terrain.Після створеної основної платформи, треба відтворити ряд персонажів тобто, так звані спрайти, під яких розроблювались різноманітні анімації: ходьби, бігу,
стрибку, польоту (рис. 12).

Рисунок 12 Анімація
За допомогою скриптів (рис.13), відтворюються багато функцій [7,8], саме тут задіяний механізм таких функцій, як камера, анімація, керування
гравцем, рахунок збору монет, вихід гри, пауза
тощо. Зазвичай вони пишуться на Java Script або C#
[9,10], за допомогою цих мов програмування і створювалась дана гра.
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Рисунок 13 Скрипти механіки гри
Для прикладу, демонструється частина програмного коду, яка зберігає ігровий прогрес і продовжує його за допомогою загрузки останнього рівня,
де був гравець:
Level Manager.js
#pragma strict
var levelNumber:float;
var nextLevel:String;
function Start () {
//we want to save progress. We'll save a number in
PlayerPrefs to keep so players can continue progress by
loading the latest level they were on
PlayerPrefs.SetFloat("savedLevel",
levelNumber);}
//check to see if something runs into it and checks
only upon enter, not constant. Constant would be
OnTriggerStay
function OnTriggerEnter (other : Collider){
if(other.name == "Player")}
Ігровий проект «Sprinter roof» має досить простий і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс (рис.14,
рис.15).

Рисунок 14 Головне меню

Рисунок 15 Геймплей гри  другий рівень
В статті наведено аналіз ігрових рушіїв, описана постановка авторської гри «Sprinter roof» жа-
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нру як платформер, де наглядним прикладом показаний план і сценарій, які саме будуть потрібні рівні, які задіяні персонажі, сценарій ігрових моментів в такому жанрі, тобто канонічний геймплей. Послідовно розглянуто створення кожного рівня та
технології, що використовувалися при створенні
гри. Було проаналізовано основні моменти побудови ігрового рівня, описано частина програмного
коду (скрипта), а саме процес зберігання ігрового
прогресу та продовжування його за допомогою загрузки останнього рівня на якому був гравець. Гра
є кросплатформна і в неї можна грати, як під операційною системою Windows так і на Android.
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Аннотация
В статье рассмотрены некоторые аспекты разработки компьютерных игр для различных платформ.
Проведен анализ преимуществ и недостатков наиболее распространенных сред разработки кроссплатформенных компьютерных игр (в частности, Unity). Выделены основные классы компьютерных игр и их основные жанры.
Abstract
The article discusses some aspects of the development of computer games for various platforms. The analysis
of the advantages and disadvantages of the most common development environments for cross-platform computer
games (in particular, Unity). The main classes of computer games and their main genres are highlighted.
Ключевые слова: кроссплатформенная игра, кроссплатформенность, фреймворк, веб-платформа,
Unity.
Keywords: crossplatform game, crossplatform, framework, web-platform, Unity.
В наше время люди уделяют тем или иным развлечениям большую часть своего свободного времени. В эру информационных технологий сфера
развлечений стала перемещаться в виртуальный
мир компьютерных игр.
Следует отметить, что компьютерные игры
стали не только развлечением, но начали занимать
одну из ключевых позиций в финансовой сфере, потому что приносят немалую прибыль компаниям,
занимающимся разработкой игр.
Разработчики создают все больше разнообразных игр для людей всех возрастов и интересов, делая игры более индивидуализированными для того
или иного пользователя. Одним из таких подходов
является разработка кроссплатформенного компьютерных игр.
Раньше, когда почти во всем мобильном мире
господствовал язык программирования Java, разработчикам игрового программного обеспечения
было значительно проще: они создавали игру, которая могла работать на большом количестве мобильных устройств.
В наше время мобильные устройства ориентированы на iOS, Android или Windows Phone [1–3].
Причем каждая из этих операционных систем предлагает свои собственные игры. Все это обусловило
возникновение проблемы, когда разработчикам игрового программного обеспечения приходится разрабатывать одинаковые игры для различных платформ, обеспечивая при этом их взаимодействие
друг с другом.
Решению этой проблемы может способствовать большое количество инструментов кроссплатформенной разработки, которые позволяют только
один раз написать программный код игры, а ее перенесение на другие платформы становится не
слишком сложным.
В первую очередь идея кросплатформности
представляет собой сферу разработки, при которой
проект способен работать на нескольких платформах, например, на персональном компьютере (ПК)
или игровой приставке (игровой консоли). Кроссплатформенность позволяет развернуть один и тот
же код на нескольких платформах, например, на
веб-платформе (HTML), в iOS и Android. Для разных платформ можна создать разные варианты
игры или реализовать подобный интерфейс.

Кроссплатформенность стала ключевой позицией при разработке высокобюджетных игр, или
как еще их называют в игровой индустрии АААпроектов [4]. Именно кроссплатформенность разработчики предпочитают для позиционирования на
рынке как лидирующей компании, так и для большего распространения своего продукта
Если создается кроссплатформенная игра, то в
нее смогут играть на любом мобильном устройстве.
В наши дни многие пользователи игрового программного обеспечения могут позволить себе сразу
несколько мобильных устройств, поэтому они нередко играют на нескольких платформах или переключаются между этими платформами.
Игроки, использующих несколько платформ
еще больше вовлечены в игровой процесс. Одним
из многих популярных жанров компьютерных игр
является «Аркада» [4], которые, как правило, не
имеют особых системных требований. Поэтому
кроссплатформенные игры этого жанра стали создаваться в последние годы все чаще.
Для компьютерных игр важным является разработка интерфейса. В различных операционных
системах элементы интерфейса имеют разную стилистику, разный цвет, размер и т.п. Поэтому интерфейс, который разрабатывался для одной операционной системы, может занимать другие поля или
иметь конфликты с другим интерфейсом в другой
операционной системе.
Для решения этой проблемы существует несколько путей:
1. Единый стиль, общий для всех операционных систем. Разрабатываются во избежание проблем (конфликтов с другими операционными системами). Например, так работают интерфейсные
библиотеки Java вроде Swing. Преимуществом
этого пути возможность расставлять элементы
управления под свой индивидуальный стиль. Недостатком является то, что системе приходится иметь
свои экранные шрифты, так как визуальный стиль
будет отличаться от стиля операционной системы.
2. Самоадаптирующийся интерфейс, метод, который настраивает интерфейсную сетку под
реальные размеры элементов управления. К примерам можно отнести wxWidgets, XUL [5, 6]. Преимуществом является стандартный стиль системы, позволяющей редактировать стили под Windows XP,
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Vista 7, имеет некоторую автоматизированную
адаптацию к системе. Недостатком является то, что
для разработки такого самоадаптирующегося интерфейса нужен высококвалифицированный программист.
Кроссплатформенная видеоигра – игра, которую разрабатывают для нескольких аппаратных
платформ (игровые приставки, мобильные телефоны). Для различных платформ такая игра имеет
отдельную версию, предназначенную для запуска
именно на этой платформе. В зависимости от особенностей игры и целевых платформ версии одной
игры для различных платформ могут отличаться.
Все платформы, на которых работают кроссплатформенные игры, можно разделить на несколько групп:
− Игры для ПК, делящиеся, в свою очередь,
на подгруппы в зависимости от операционных систем, на которых эти игры могут работать. Большинство таких игр разработано для Microsoft
Windows.
− Игровые консоли. Все игровые консоли делятся на два типа:
 портативные игровые консоли (автономные устройства, которые содержат в одном компактном корпусе все необходимые для игры приспособления: средства управления, дисплей, звуковые динамики, звуковые и видеокарты и т.п.);
 приставочные консоли (подключаемые к
внешним дисплеям, звуковым динамикам и другим
устройствам).
Таким образом, консольные игры делятся в соответствии с этими двумя типами игровых консолей (игровые консоли – специализированные ПК,
основной акцент при разработке которых был сделан именно на поддержку (выполнение) компьютерных игр) [7].
− Карманные ПК, как и универсальные ПК,
является игровыми платформами. Благодаря своим
небольшим габаритам, специальным средствам
управления и вывода информации, а также относи-
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тельно небольшим системным требованиям (производительности и объему памяти) игры для карманных ПК существенно отличаются от игр для других
платформ. На этих ПК наиболее распространены
казуальные игры.
− Мобильные телефоны. Для мобильных телефонов распространены казуальные игры, простые аркады, платформеры и другие мини-игры.
− Аркадные игровые автоматы являются
специализированными устройствами, предназначенными для выполнения исключительно компьютерных игр [4, 7]. В связи с особенностями построения аркадных автоматов игры для них значительно отличаются от игр для других платформ. В
частности, аркадные автоматы предоставляют игроку такие типы интерфейса, которые в большинстве случаев недоступны или редки на других платформах, например, световые пистолеты, руль,
штурвалы, педали, танцевальные платформы и другие приспособления.
Среди жанров игр для аркадных автоматов
чаще всего встречаются симуляторы, как реалистичные, так и аркадные, в частности, автосимуляторы, авиасимуляторы, симуляторы космических
кораблей и другие.
В зависимости от желаний и возможностей
разработчиков, а также технических различий
между целевыми платформами, для которых разрабатывается кроссплатформенная игра, версии игры
для различных платформ могут отличаться между
собой существенно или несущественно.
Говоря о разработке кроссплатформенного
игр, можно отметить то, что этот подход при разработке компьютерных игр является одним из наиболее распространенных, способствуя разнообразию
рынка игр для всех пользователей, обеспечивая
игре более широкий резонанс на рынке игровой индустрии.
Наиболее популярными решениями для кроссплатформенной разработки компьютерных игр являются PhoneGap [8], Xamarin [8, 9], Unity [8, 10] и
Qt [8]. Они занимают свыше 80% всего рынка игровой индустрии согласно данных за 2018 г. (рис. 1).

PhoneGap/Cordova
Xamarin
Unity
Qt
Adobe Air
Appcelerator
Corona
Marmelade
Codename One
LiveCode
Рис.1. Наиболее популярные фреймворки
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В табл. 1 представлены основные характеристики (язык разработки игр, платформы и операционные
системы, которые поддерживаются, цены за использование фреймворков.
Таблица 1.
Основные характеристики распространенных фреймворков
PhoneGap
Xamarin
Unity
Qt
JavaScript,
Java, C#, Xaml
C#, UnityScript, C++ QML
Языки
HTML5, CSS3, ObjecBoo
tive- C, C#
Android, iOS, Windows iOS, Android, Win- Android,
iOS, Android,
iOS,
Платформы
Phone,
Blackberry, dows Phone and Windows Phone, WinRT,
WinWebOS, Symbian, Bada, Windows
8/RT, Tizen, PS 4, Xbox dows, Symbian,
Ubuntu, Firefox OS.
Tizen
One
Linux, QNX
Платная версия: от Xamarin
Studio Personal Edition: Есть бесплатная
Цены
9.99$. Бесплатная вер- Community: бес- бесплатна.
версия.
сия: доступна. Adobe платна.
Professional EdiCreative Cloud Member- Visual
Studio tion: от 75$ в ме- Платные версии
ship: доступна.
Community: бес- сяц.
(от 79$).
платна.
Visual Studio Professional:
доступна.
Visual Studio Enterprise:
доступна.
Open source
+
−
−
+
(Открытый программный код)
UI (User Interface
Web
Native
UI Canvas
Native
/пользовательский интерфейс)
Рассмотрим более подробно среду разработки
Unity [10]. Это мультиплатформенный инструмент
для разработки 2D- и 3D-приложений и игр.
Unity также является одним из лучших инструментов для демонстрации 3D-контента. Созданные
с помощью Unity приложения работают под операционными системами Windows, OS X, Linux,
Android, Apple iOS, Windows Phone, BlackBerry, а
также на игровых приставках Wii, PlayStation 3 и
Xbox 360.
Редактор Unity имеет простой Drag&Drop-интерфейс, который легко настраивать, он состоит из
различных окон, благодаря чему можно проводить
отладку игры прямо в редакторе. Поддерживает
языки C # и JavaScript.
Проект в Unity делится на сцены (уровни) – отдельные файлы, содержащие свои игровые миры со
своим набором объектов, сценариев и настроек.
Сцены могут включать в себя как собственно объекты (модели), так и пустые игровые объекты – объекты, которые не имеют модели. Объекты, в свою
очередь, содержат наборы компонентов, с которыми и взаимодействуют скрипты. Также у объектов есть название (в Unity допускается наличие
двух и более объектов с одинаковыми названиями),
может быть тег (метка) и слой, на котором он должен отображаться.
Так, у любого объекта на сцене обязательно
присутствует компонент Transform, который со-

храняет в себе координаты местоположения, поворота и размеров объекта по всем трем осям. У объектов с видимой геометрией также (по умолчанию)
присутствует компонент Mesh Renderer, что делает
модель объекта видимой. В Unity входит Unity Asset Server – инструментарий для совместной разработки на базе Unity, который является дополнением, добавляет контроль версий и ряд других серверных решений.
Идеального решения не существует, каждый
фреймворк имеет свои плюсы и минусы. В
зависимости от желаний и возможностей
разработчиков, а также технических отличий
между платформами, для которых разрабатывается
кроссплатформенная
игра,
версии
кроссплатформенной игры для разных платформ
могут
существенно
(или
несущественно)
отличаются друг от друга.
Авторами был сделан вывод, что при выборе
фреймворка следует учитывать множество факторов и нюансов, которые имеют отношение к созданию кроссплатформенной компьютерной игры.
В результате проведенных исследований были
проанализированы наиболее распространенные
фреймворки (PhoneGap, Xamarin, Unity и Qt), которые используются для разработки кроссплатформенных игр. На рис. 2, например, представлены
преимущества и недостатки Unity.
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UI и сложность в
использовании для
новичков

3D-движок дает высококачественные
результаты для целого ряда устройств

Компиляторы
Unity не оптимизированы для
ARM-процессоров
на некоторых мобильных устройствах

Прекрасный вариант для создания мобильных
игр для целого
ряда мобильных
устройств

Выходной код недоступен

Есть большое количество бесплатных плагинов

Рис. 2. Преимущества Unity Рис.3. Недостатки Unity
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы выбора класса нейронных сетей и метода их обучения при решении
задачи распознавания образов. Описано понятие искусственной нейронной сети. Рассмотрены сверточные
нейронные сети, метод обратного распространения ошибки при распознавании образов. Показаны результаты работы соответствующего программного продукта.
Abstract
The article deals with the problems of choosing a class of neural networks and the method of training them
in solving the problem of pattern recognition. The concept of artificial neural network is described. Convolutional
neural networks and the method of reverse propagation of pattern recognition error are considered. The results of
the corresponding software product are shown.
Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, распознавание образов, обучение нейросетей, сверточные нейронные сети, алгоритм обратного распространения ошибки.
Keywords: artificial neural network, pattern recognition, neural network training, convolutional neural
networks, algorithm of backpropagation of errors.
Искусственная нейронная сеть – математическая модель, а также ее программная и аппаратная
реализация, построенные на принципе организации
и функционирования биологических сетей нервных
клеток живого организма. Искусственная нейронная сеть представляет собой систему соединений
взаимодействующих между собой искусственных
нейронов.
Задачи распознавания образов (некоторых
объектов), характеризующихся конечным набором
некоторых свойств и признаков, решаются довольно часто. Например, при переходе или проезде
улицы по сигналам светофора. Распознавание цвета
лампы светофора, включение светофора (засветилась ли какая-то лампа светофора) и знание правил
дорожного движения позволяют принять правильное решение о том, можно или нельзя переходить
улицу в данный конкретный момент.
Распознавание образов – это отнесение входных данных к определенному классу с помощью

выделения существенных признаков, характеризующих эти данные, из общей массы несущественных данных. При постановке задачи распознавания
используется формализованное математическое
описание [1–3].
Пусть к синапсам поступают импульсы силой
соответственно, тогда после прохождения синапсов и дендритов к нейрону поступают импульсы w1x1, w2x2, …, wnxn. Нейрон превращает
полученный
суммарный
импульс
в соответствии с некоторой передаточной функцией
f(x).
Сила
выходного
импульса
равна
Таким образом, нейрон полностью описывается
своими весами
и передаточной функцией f(x).
Получив набор чисел как входные данные, нейрон
выдает некоторое число y на выходе. Визуализация
формулы изображено на схеме (рис.1).
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Рис. 1. Схема нейрона.
На рис. 1 xi (i =1, …, n) – входные сигналы, wi
(i =1, …, n) – весовые коэффициенты,
–
взвешенная сумма входных сигналов, значение
NET передается на нелинейный элемент.
Сверточные нейронные сети (СНС, англ.
Convolutional neural network, CNN, ConvNet) в машинном обучении – это класс глубоких искусственных нейронных сетей прямого распространения,
который успешно применяется при решении задач
анализа графических (визуальных) изображений [4,
5].
СНС, использующие разновидность многослойных перцептронов, разработаны так, чтобы
требовать использования минимального объема
предварительной обработки графических (визуальных) изображений. СНС известны также как инвариантные относительно сдвига или пространственно инвариантные искусственные нейронные
сети, исходя из их архитектуры, совместных весов
и характеристик инвариантности относительно параллельного переноса.
Разработка СНС была предопределена биологическими процессами, в которых схему соединения нейронов было некоторым образом «подсмотрено» у зрительной коры животных. Отдельные
нейроны коры реагируют на стимулы только в области так называемого рецептивного поля. Причем
эти поля различных нейронов частично перекрываются так, что покрывают все зрительное поле
глаза животного.
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В то время как СНС являются отличным
методом для обработки изображений, на данный
момент это фактически единственное, к чему они
пригодны. Также проблему вызывает устройство
внутренних слоев: при большом количестве варьируемых параметров (таких как количество слоев,
шаг дискретизации, размер ядра свертки и др.)
нет полного представления о том, как эти параметры влияют на вычисления. Поэтому более оптимальные параметры сети выбираются, в основном
путем, проб и ошибок.
В СНС используется сравнительно мало предварительной обработки, по сравнению с другими
алгоритмами классификации изображений. Это
означает, что сеть обучает фильтры, которые в традиционных алгоритмах распознавания конструировались вручную. Эта независимость при конструировании фильтров признаков от априорных знаний
и человеческих усилий является большим преимуществом. Поэтому в последнее СНС находят все более широкое применение не только в распознавании изображений и видео, но и в советующих системах, при обработке лексем естественного языка и
т.д.
СНС состоит из входного (input layer) и выходного слоев, а также из нескольких скрытых слоев.
Скрытые слои СНС обычно состоят из слоев
свертки (convolution layer), подвыборки (subsampling layer) агрегирования, полносвязного
(fully-connected layer) слоя (в нем нейроны связаны
со всеми нейронами предыдущего слоя) и слоя нормализации [4, 5]. Типичная архитектура СНС изображена на рис. 2.
Чередование слоев свертки и подвыборки (этот
слой еще также иногда называют слоем агрегирования) дает карты признаков в виде многочисленных
векторов (иногда даже скаляров). Чередование
слоев позволяет составлять карты признаков
(feature maps) из карт признаков разных уровней,
что способствует распознаванию сложных иерархий признаков. В конце сети находится полносвязный слой, в котором нейроны связаны со всеми
нейронами предыдущего слоя также как и в других
нейронных сетях

Рис. 2. Типовая архитектура СНС.
Этот процесс описывают в СНС как свертку по
договоренности, которая является скорее взаимной
корреляцией, чем сверткой. Это имеет значение
только для индексов в матрице и, следовательно,
для весовых коэффициентов (весов), располагающихся на соответствующих местах в матрице (с
конкретными значениями индексов).

Cначала весовые коэффициенты задаются случайным образом, приближенно к числу 0. В ходе
обучения путем модификации весовых коэффициентов и связей между нейронами происходит
процесс адаптации к необходимым (удовлетворяющим условиям задачи). При обучении предполагается, что для каждого входного вектора существует
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парный ему целевой вектор, задающий требуемый
выход. Вместе они называются обучающей парой
(обучающим примером). Обучающая выборка состоит из множества таких обучающих пар.
На вход СНС в определенном порядке подаются обучающие примеры (из обучающей выборки), вычисляется ошибка для обучающего примера, проводится коррекция весов сети и процесс
повторяется до достижения необходимого результата.
Для обучения СНС довольно часто используется распространенная в теории нейронных сетей
функция
среднеквадратической
ошибки
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, где Ep – оши-

бка распознавания для p-ой обучающей пары, Dp –
желаемый выход сети (желаемый результат обучения), O(Ip, W) – выход сети, зависящий от p-го входа
и весовых коэффициентов W [11 – 13].
Чтобы посчитать ошибку для всей обучающей
выборки берется среднее арифметическое по ошибкам для всех обучающих пар. Для минимизации
функции ошибки Ep самыми эффективными являются градиентные методы. Сравнение СНС с другими методами классификации [6–10] приведено в
табл. 1.
Таблица 1
Вероятности погрешностей для разных методов классификации
Вероятность погрешности (в %)
Методы классификации
Линейные
7,6
K-Ближайших соседей
0,63
Boosted Stumps
0,87
Нелинейные
3,3
Метод опорных векторов (SVM, Support Vector Machine)
0,56
Нейронные сети
0,35
CHC
0,23

Стандартным методом обучения многослойной нейронной сети ( многослойного персептрона)
прямого распространения, используемым в сочетании с таким методом оптимизации как градиентный спуск, является и метод обратного распространения ошибки (backpropagation) – итеративный
градиентный алгоритм, использующийся для минимизации ошибки работы многослойного персептрона и получения желаемого выхода [11].
В ходе обучения алгоритмом обратного распространения ошибки многократно осуществляются два прохода по СНС: прямой и обратный.
Прямой проход. На входной слой CНС подается
вектор, который распространяется от слоя к слою в
направлении выхода. В ответ на входной вектор, на
выходном слое генерируются выходные сигналы.
Все веса СНС фиксированы, а на выходе вычисляется функция потерь (или сигнал об ошибке) –
разность между желаемым выходом и полученным
в результате прямого прохода.
Обратный проход. Полученная функция потерь используется для распространения сигнала в
направлении входа. Слой за слоем на основе полученной ошибки веса настраиваются с помощью
функции градиентного спуска, так чтобы приблизить желаемые выходные сигналы к получаемым.
Обучением СНС методом обратного распространения ошибки является такая настройка весов,
что подача на входной слой некоторых векторов
приводила к нужным выходным сигналам.
Алгоритм метода обратного распространения
ошибки предполагает выполнение следующих шагов:
ями;

−

инициализация весов случайными значени-

− выбор следующей обучающей пары из
обучающей выборки (н а вход СНС подается вектор);

−
−
−

нахождение функции ошибки;
корректировка весов СНС;

повтор последних трех шагов для каждого
вектора обучающей выборки, пока ошибка не достигнет приемлемого уровня.
Обучение СНС можно представить как задачу
оптимизации [12-14]. Оценить – это означает количественное указание того, насколько хорошо/плохо
СНС решает поставленные перед ней задачи. Для
этого строится функция оценки. Она, как правило,
явно зависит от выходных сигналов СНС и неявно
(через функционирование) – от всех ее параметров.
Самый распространенный пример оценки – сумма
квадратов расстояний от выходных сигналов СНС
до
их
необходимых
значений:
,

где

– необходимое значение выходного сигнала.
Метод наименьших квадратов не всегда является наилучшим выбором оценки. Выбор оптимальной функции оценки позволяет на порядок повысить эффективность обучения СНС, а также получить информацию о так называемом «уровне
уверенности» СНС в ответе. На каждой итерации
алгоритма обратного распространения весовые коэффициенты СНС модифицируются так, чтобы
улучшить решение одного обучающего примера.
Таким образом, в процессе обучения СНС циклически решаются однокритериальные задачи оптимизации.
Проблему обучения можно, как правило, сформулировать как задачу минимизации оценки. Минимизация оценки – сложная проблема с огромным
количеством параметров. Для обучения СНС характерны, в частности, следующие ограничения, выделяющие это обучение из общих задач оптимизации:
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огромное количество параметров, высокий уровень
параллелизма при обучении, решение многокритериальных задач.
Рассмотрим разработку СНС для выделения
области расположения символов на изображениях,
используя [15–17]. Для примера возьмем изображение размером 28х44 пикселя, на котором будет распознавать символы.
Входной слой СНС, имеющий размер 28×44 =
1232 нейронов (по количеству пикселей), не несет
функциональной нагрузки и служит лишь для подачи входного образа в СНС. Следом за входным
слоем находится первый скрытый слой, являющийся сверточным. Этот слой состоит из 6 сверточных плоскостей, размер каждой из которых равен
24×40 = 960 нейронов.
Второй скрытый слой является подвыборочным, также состоит из 6 плоскостей, размер каждой
из которых равен 12×20=240 нейронов. Третий
скрытый слой является слоем свертки. Он состоит
из 18 плоскостей размером 16×8 = 128 нейронов.
Четвертый скрытый слой является подвыборочным
и состоит из 18 плоскостей размером 4×12 = 48
нейронов.
Пятый скрытый слой состоит из 18 простых
сигмоидальных нейронов, по одному на каждую
плоскость предыдущего слоя. Этот слой обеспечивает классификацию после того, как выполнено извлечение особенностей и сокращение размерности
входа. Каждый нейрон этого слоя полностью связан
с каждым нейроном только одной плоскости
предыдущего слоя. Шестой слой является выходным слоем. Он состоит из одного нейрона, полностью связанного со всеми нейронами предыдущего
слоя.
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Для решения поставленной задачи в структуре
СНС достаточно одного выхода. Выходное значение СНС находится в диапазоне от –1 до +1, что
означает наличие или отсутствие текста на классифицируемом изображении.
При сканировании входного изображения отклики СНС образуют максимумы в местоположениях областей с текстом. Отклики находятся в диапазоне от –1 до +1, в соответствии с выбранной
функцией активации. Размер синаптической маски
в сверточных слоях равен 5×5 нейронов, в подвыборочных слоях – 2×2 нейрона.
Затем идет сегментация найденных областей
текста на строки, а строк – на символы. Это в нашем
примере будет происходить без участия СНС, а с
помощью обычных алгоритмов поиска строк и разбиения на символы с помощью гистограмм интенсивности.
Для распознавания символов на изображениях
авторами была разработана СНС с 4 скрытыми слоями.
Первый слой – входной, состоящий из 28×28 =
841 нейрона. Второй слой – сверточный, состоящий
из шести плоскостей размером 24×24 = 578 нейронов. Третий слой – подвыборочный, состоящий из
5 плоскостей размером 12×12 = 144 нейронов. Пятый слой – 126 простых сигмоидальных нейронов.
Роль этого слоя – обеспечение классификации после выполнения извлечения особенностей и уменьшения размерности входных данных. Шестой слой
– выходной, состоящий из 43 нейронов (33 букв
русского алфавита и 10 цифр).
Применение разработанной СНС для распознавания буквенных символов приведено на рис. 3
и рис. 4.

Рис. 3. Распознавание буквы R.
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Рис.4. Распознавание буквы Y.
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Abstract
The article presents the results of a sub-satellite experiment on the use of high-resolution satellite images for
the purpose of deciphering crops and assessing their condition. Decryption was carried out in visual and automated
modes.
Keyword: remote sensing, agriculture, environmental management, digital cartography, GIS technology.
Rational use of natural resources requires the involvement of modern technologies for the extraction,
processing of mineral resources, cultivation of agricultural products, as well as modern information resources
and technologies for their use. The problems of rational
use of natural resources, environmental protection, economic-ecological-social development and environmental safety of the Republic of Uzbekistan in terms of information security require urgent solutions using the
most modern information technologies and scientific
approaches. Intensive anthropogenic impact on the environment in the countries of the Central Asian region,
including the Republic of Uzbekistan, led to a sharp deterioration of the ecological state of the environment,
the emergence of large-scale intractable contradictions
between the interests of the development of agricultural
production and the preservation of nature, as the result
of the intensive use of natural resources is the destruction natural systems and intense environmental pollution.
All these negative processes were the result of the
use of inefficient irrigation and water management systems, irrational land use methods, etc. The Aral crisis,
the largest environmental and humanitarian disaster in
the modern history of mankind, that erupted for only 50
years, resulted in poorly thought out agricultural policies. Under its influence were more than 60 million
people living in the Aral Sea basin. The desertification
process has spread over vast territories. On the dried
bottom of the sea, which served as the climatic regulator of the Aral Sea region, the Aralkum sand-salt desert
arose with an area of more than 5.7 million hectares. In
the zone of constant environmental risk that negatively
affects the quality of life, health and the gene pool of
the population, the entire Central Asian region found
itself. These processes adversely affect the quality of
life and health of the population.
In the Republic of Uzbekistan, desertification, salinization, soil degradation, land degradation, surface
water pollution, etc., continue to be acute problems. In
recent years, the area of the most valuable lands of the
fourth and fifth cadastral zones with a scale of over 60
has decreased by 10.4%. The productivity of irrigated
lands of the republic in recent years has decreased by
an average of 3 points. In the country, with the right
approach, it is possible to develop 1 million hectares of

land. New agricultural methods and technologies, including modern information technologies, should help
in this.
Currently, in all developed countries, including
the CIS countries, agricultural production is based on
modern GIS technologies and Earth remote sensing
materials. The experience of countries using remote
sensing materials for the development of sustainable
agriculture shows that maps of farmland constructed
using satellite images are highly reliable [1-6, etc.]. The
growing need for the use of remote sensing materials
poses a problem of operational information support of
various national economic programs and projects. With
the participation of a number of institutes, the Russian
Academy of Sciences is developing a comprehensive
project for creating an integrated distributed information system for Earth remote sensing data using the
resources of regional centers for receiving, processing
and exchanging satellite data, thereby providing information support for remote sensing programs [8-10].
Examples of studies of geoecological monitoring
of the territory and the creation of an electronic library
of space information on environmental and natural resource fundamental programs are presented in [2,7,1115].
Using satellite images, it is possible to confidently
decipher the types of crops, assess their condition, give
a yield forecast, identify land plots with high salinity of
soils, sandy loam soils, etc. Using satellite images will
allow us to develop an action plan for the rational use
of water resources and improve soil fertility. Using
these images, possible violations in the field of land use
can be identified and eliminated.
This article presents the results of the use of highresolution satellite images for the purpose of deciphering crops and assessing their condition.
In order to create a bank of satellite image decoding standards, high-resolution satellite images of the
IKONOS filming system were used on the territory of
the Akkurgan district of the Tashkent region and the
Bayautsky district of the Syrdarya region. For photogrammetric processing of satellite images, we used
Leica Geosystems software products.
 In the process of research, the following work
was performed:
 • Image correction.
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 • Creating a project.
 • Building a pyramid image.
 • Creation of the mathematical basis of nomenclature sheets on a scale of 1:10 000.
 • Drawing control points.
 • Construction of DEM in * .DEM format.
 • Construction of orthophoto.
 • Cutting of orthophotomaps on a scale of 1:10
000.
 • Creation of out-of-bound design of stocktaking sheets on a scale of 1:10 000.
 • Digitization of farm boundaries.
 • Cutting of orthophotomaps along the border
of farms.
 • Deciphering cotton and grain.
 • Determination of the area of cotton and
crops.
As a result of processing, we received orthophotomaps with a scale of 1:10,000 for Akkurgan district of
33 sheets and to Bayautsky district of 45 sheets. In Fig.
1. an example of an orthophotomap is presented, developed from IKONOS satellite images taking into account relief effects
Around the world, the traditional agricultural technologies used have exhausted themselves; the area of
arable land and pastures has remained almost the same.
The amount of produced grain, meat, fish catches do
not correspond to the population growth rate. A similar
picture is observed in the field of consumption of mineral raw materials. The leading countries of the world
have come to understand that a way out of this situation
should be sought in the use of modern technologies. Rational use of natural resources requires the involvement
of modern technologies for the extraction, processing
of mineral resources, cultivation of agricultural products, as well as modern information resources and technologies for their use. One of the types of modern information products is satellite imagery, which can be
successfully used for various industries, such as agriculture, ecology, mineral exploration, defense, etc.
Currently, in all developed countries, including the CIS
countries, agricultural production conducted on the basis of modern GIS technologies and Earth remote sensing materials. The experience of countries using remote
sensing materials for the development of sustainable
agriculture shows that maps of farmland constructed
using satellite images are highly reliable
Given the importance of using satellite imagery,
such as remote sensing of the earth, satellite communications, navigation systems that can increase efficiency
in areas such as agriculture and water, ecology, exploration, cartography, seismology, etc., the leadership of
Uzbekistan on August 30, 2019. decided on the development of space activities in the republic and the creation of the Agency for Space Research and Technology
"Uzbekcosmos" [16]
Conducting work on the interpretation of remote
sensing is the next most important step after the production of digital orthophotomaps, because It provides
updating the content elements of the topographic base
of the appropriate scale (scale range), as well as in some
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cases, obtaining additional, thematic information layers
required in cadastral production.
For the Republic of Uzbekistan in recent decades,
the environmental and demographic burden on the land
has been increasing from year to year. With the observed high population growth, the area of arable land
per capita is steadily decreasing and today it is less than
0.1 hectare. The potential for involving new lands suitable for farming in agriculture is almost exhausted.
There is a constant decrease in fertility and an increase
in pollution of arable land.
These problems make it relevant to organize agricultural monitoring based on modern integrated GIS
technologies. which will contribute not only to the food
independence of the republic, but also to the further development of the entire agricultural sector of the republic as an effective factor contributing to the strengthening of the economic independence of the Republic of
Uzbekistan.
These problems can be effectively resolved on the
basis of modern integrated geographic information systems.
The development of an optimal plan for agricultural work requires the use of reliable information about
the condition of agricultural land. Reliable information,
including objective and accurate maps of agricultural
land, can be developed on the basis of high resolution
Earth remote sensing materials.
The most important qualities of materials used in
the process of making managerial decisions are their
relevance, completeness, reliability and objectivity. Remote sensing data, primarily satellite imagery, have all
of these qualities. Satellite images allow you to obtain
the most relevant and reliable information, which is especially important for conducting situational analysis in
order to develop optimal management decisions. These
data serve as the basis for the creation of relevant agricultural, inventory, topographic and various thematic
maps. According to experts, in the near future, satellite
imagery will become the main source of information
for agricultural monitoring.
Successful solution of these problems is possible
provided that science-based approaches, modern information technologies and remote sensing materials are
used. Most scientists and practitioners involved in the
problems of remote sensing of the Earth associate progress in this field of knowledge with the further development of methods for studying the spatial structure of
objects on the Earth’s surface captured by spacecraft.
Currently, Earth exploration from space is becoming
comprehensive. Modern technologies for the production and processing of remote sensing materials make
it possible to solve a wide range of problems based on
spectral, topological, structural and a number of other
analysis methods.
The decryption process is the most time-consuming and difficult to formalize, at least at present, because directly related not only to the decoding characteristics of the images used, but also to the experience
of the operators. That is why decryption should be performed by the most experienced operators in an interactive mode and with the obligatory use of additional
sources of information necessary in the process of
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searching and identifying objects for making decisions
on each of the objects. To create a bank of decryption
standards, the most accurate decryption of remote sensing materials is necessary, which can only be ensured
by conducting a field survey of the study area with a
description of the most important characteristics of the
decrypted objects. The best results can be obtained during field work at the same time as the survey. It was this
approach that we used when creating a bank of decryption standards. It should be noted that the data bank
should be constantly updated with new materials of remote sensing, shot in different seasons depending on
the tasks being solved. When implementing this project, we had only a survey of two regions of Uzbekistan
(Ak-Kurgan district of Tashkent region and Bayaut district of Syrdarya region), performed in the autumn,
when most of the cotton was collected. This circumstance somewhat limited our ability to create a bank of
decryption standards, and therefore this work should be
considered as the initial stage of research in this direction.
As additional sources of information and for decoding, other images or spectral channels can be used
in the same territory, including multispectral, necessary
for using various automatic and semi-automatic classification procedures, basic topographic and thematic
maps of the corresponding scales in vector and / or raster forms, stock and reference materials, field survey
data, other data. In a number of cases, methods of combining high spatial resolution images with other spectral channels or with other high spectral resolution images that are well proven in practice can be applied.
Such methods allow you to create new information
products that preserve the geometric properties of panchromatic images and also contain the spectral characteristics of terrain objects as additional information during decryption. At the same time, it is also necessary to
carry out a series of experimental works to analyze the
correspondence of the decryption properties of images
to the current classifier of objects, including the search,
identification and localization of objects using a digital
reference map as a source of additional information
when deciding on the correlation of objects that are decrypted from images to the corresponding elements of
the classifier.
The following main tasks were set and solved
within the project:
 conducting precision processing of Earth remote sensing materials based on GIS technologies;
 development of a digital topographic basis for
the region under study;
 conducting field decoding of the space photobase of the studied territory;
 conducting desk-based decryption work on
satellite imagery;
 comparative analysis with the results of field
decryption;
 creation of a data bank of decryption standards;
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 conducting experiments on automated decryption;
For the implementation of the tasks set in the project, sub-satellite experiments were carried out. The essence of the experiments was that field surveys were
carried out on the same days and in the same territory
as the IKONOS satellite survey. Next, a comprehensive
analysis of satellite images was carried out, together
with materials from field surveys.
When conducting field and office decryption and
mapping of the study area on a scale of 1: 10,000, the
main attention was paid to the types of crops, the analysis of their condition, productivity, state of the soil
cover, and the use of land resources.
This project proposes the development of a technology for deciphering agricultural monitoring objects
based on processing high-resolution satellite imagery
materials based on the ERDAS IMAGINE program for
automated decoding of Earth remote sensing materials.
The subject of research is modern integrated information technology using high resolution Earth remote
sensing materials. In this case, methods of digital processing of remote sensing materials, methods of landscape-indicating and automated interpretation of remote sensing data were used. Based on the analysis of
orthophotomaps presented in the desired projection according to nomenclature sheets, work has been carried
out on the analysis and interpretation of agricultural
plantations. After additional processing, work can be
carried out to assess and forecast crop yields. The automated decryption procedure was carried out on the basis of ERDAS IMAGINE, IMAGINE Subpixel Classifier ™ software products.
In this project, technologies for decoding agricultural monitoring objects based on processing high-resolution satellite imagery materials based on the
ERDAS IMAGINE automated interpretation system
for Earth remote sensing materials have been developed.
The subject of research is modern integrated information technology using high resolution Earth remote
sensing materials. In this case, methods of digital processing of remote sensing materials, methods of landscape-indicating and automated interpretation of remote sensing data were used. Based on the analysis of
orthophotomaps presented in the desired projection according to nomenclature sheets, work has been carried
out on the analysis and interpretation of agricultural
plantations. After additional processing, work can be
carried out to assess and forecast crop yields. The automated decryption procedure was carried out on the basis of ERDAS IMAGINE, IMAGINE Subpixel Classifier ™ software products.
Based on the received field materials, the bath database was developed on the basis of ACCESS DBMS.
Figure 1 shows an example of a developed database of
decryption standards created on the basis of the
ACCESS DBMS.
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Fig. 1. An example of a database of decryption standards on the DBMS ACCESS
Figure 2 shows a satellite image of a field planted with various crops and photographs of these fields under
cotton and carrots, taken during space surveys in the same territory.
Similar materials describing the state of crops served as the basis for a database of interpretation standards.

Cotton
Carrot
Figure 2. Types of various crops in a satellite image.
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It became clear that with off-site decryption of orthophotomaps it is difficult to identify highly clogged
places, to distinguish clover from cotton or the state of
crops, etc. The results of desk decryption were refined
by the results of a field survey.
With a view to a more detailed classification of the
types and condition of crops, experiments on automatic
classification were conducted.
During the classification of IKONOS satellite images, the technology of subpixel classification by the
ERDAS Imagine Subpixel Classifier module was
tested.
The result of processing IKONOS satellite images
presented in Fig. 3 according to the technology of subpixel classification by the ERDAS Imagine Subpixel
Classifier module is shown in Fig. 4. When processing
satellite images, three channels were used: red, green
and blue.
In fig. 5 and 6 are pictures of points 1 and 2 in
Fig.3. .
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An analysis of the processing results showed the
possibility of a more detailed classification of cotton. In
the processed image, 5 gradations of the state of cotton
are highlighted:
1. The areas with a very good state of the vegetation cover, in this case cotton, are highlighted in blue.
Productivity up to 35 kg / ha.
2. The areas with a good state of cotton are highlighted in blue, the yield is 20-28 kg / ha. (fig. 7).
3. The areas with a satisfactory state of cotton are
highlighted in yellow.
4. Orange color indicates areas with poor cotton.
5. Red color indicates areas with extremely unsatisfactory state of vegetation cover. In these areas, the
soils are highly saline (the result of secondary salinization) (Fig. 8) or a sub-sandy soil type is encountered
(Fig. 9). It is advisable to withdraw these territories
from agricultural turnover.

Fig. 3. A fragment of the orthomosaic showing cotton fields of varying degrees of germination.

Fig. 4. The result of processing an IKONOS satellite
image using subpixel classification technology by the
ERDAS Imagine Subpixel Classifier module

Fig. 5. 1st point in fig. four

Fig. 6. 2nd point in fig. four
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Субпесчаные почвы

Fig. 7. An example of the determination of sub-sandy soil types based on satellite images. Shirkat farm
Bayaut-1
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Highly saline soil types due to secondary salinization

Fig. 8. An example of determining highly saline soil types (secondary salinization) based on satellite images.
Bayaut-1 Shirkat Farm

Рис.9. Пример участка с хорошим состоянием хлопчатника, урожайность 20-28 ц/га.. Ширкатное
хозяйство Баяут-1
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Findings
1. The studies conducted during the implementation of this project gave the following main results:
2. The structure of a database of satellite image decryption standards has been developed.
3. Based on the results of a field survey and analysis of high-resolution satellite images, the foundations
of a bank of decryption standards have been laid, which
in further work on the interpretation of satellite images
can be used both for visual and automated decryption
as standards.
4. Experiments were carried out on the automated
decryption of various satellite images. The accuracy of
the results of image analysis can be improved by integrating various types of data on the territory, using several channels, including near infrared, using technologies of sub-pixel classification of images.
5. Image processing by humans for agricultural
purposes is a powerful tool, especially in combination
with automated technologies for their analysis. The automatic interpretation of images is more efficient and
more objective than the interpretation of images by humans, which allows decrypting to find lost details of
various information. The detection of changes based on
automatic comparison of electronic farmland materials
and analysis results, remote sensing data is a new approach in agricultural management.
6. Thus, the integrated use of remote sensing data
and new technologies for their processing using the results of field surveys will allow more efficient use of
agricultural and land resources and reduce the cost of
updating information about the land fund, the needs of
which are increasing.
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Анотація
У статті стверджується, що несправність двигуна (силової установки) засобу водного транспорту
може призвести до збільшення витрат палива або навіть виходу з ладу під час маршруту. Все це є причинами додаткових витрат на перевезення вантажів засобами водного транспорту. Крім того, несправність
двигуна засобу водного транспорту може бути причиною екологічного забруднення ділянки водної поверхні.
Таким чином, для забезпечення оптимальних витрат на перевезення вантажів за допомогою засобів
водного транспорту та з метою уникнення аварійних інцидентів необхідна ефективна система контролю
технічного стану двигунів таких засобів.
Отже, стаття присвячена вивченню результатів дослідження методів спектрального аналізу характеристик випадкових сигналів для діагностичного контролю технічного стану двигунів засобів водного транспорту.
Abstract
The article argues that a malfunctioning engine of a marine transport vehicle can lead to increased fuel
consumption or even failure during the route. All these are the reasons for the additional costs of transportation of
goods by means of water transport. In addition, a malfunction of the water transport engine may cause
environmental contamination of the water surface.
Thus, an efficient system for monitoring the technical condition of the engines of such means is required to
ensure optimal costs for the transportation of goods by means of water transport and to avoid accidents.
Therefore, the article is devoted to studying the results of the study of methods of spectral analysis of
characteristics of random signals for the diagnostic control of the technical condition of engines of water transport
vehicles.
Ключові слова: двигун, засоби водного транспорту, діагностування технічного стану, випадкові сигнали, спектральний аналіз, амплітудно-частотна характеристика.
Keywords: engine, means of marine transport, diagnosis of technical condition, random signals, spectral
analysis, amplitude-frequency response.
Обґрунтування вибору теми дослідження.
Головним елементом практично усіх засобів водного транспорту є двигуна установка – сукупність
двигуна та додаткового обладнання для забезпечення руху такого засобу [1-3].

Таким чином, для забезпечення безаварійної
експлуатації засобів водного транспорту необхідна
відповідна система контролю їх технічного стану,
яка дозволить своєчасно виявити можливі збої (несправності) у роботі двигунів і запобігти додатковим витратам під час рейсу.
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Одним з поширених методів контролю технічного стану двигунів є виявлення та аналіз поточної
концентрації деяких шкідливих речовин в оливі
(наприклад, домішок зносу металу). Такий аналіз
дозволяє визначити наявність несправностей у двигуні, які омиваються оливою. Основними для контролю домішок у оливі є колориметричний, полярографічний, індукційний, спектральний методи
[2,4].
Поширеним способом технічної діагностики
стану двигунів є метод спектрального аналізу
оливи, який полягає у визначенні концентрації в
оливі продуктів зносу деталей, що труться, порівнюючи ці концентрації з нормами вмісту продуктів
зносу металу.
На результати аналізів сильно впливає заміна
оливи в ході експлуатації або після ремонту. Також,
при частій заміні оливи концентрація металу виявляється настільки незначною, що проведений аналіз не дозволяє виділити корисну інформацію про
аварійний стан двигуна або темпи зносу його деталей. Кількість продуктів зносу, що надходять в
оливу, залежить від швидкості зношування, яка в
свою чергу залежить від ступеня пошкодження елемента. Кожному виду зносу відповідає певний вид
і склад продуктів [4, 5].
Отже, необхідні методи визначення (діагностування) технічного стану двигунів засобів водного
транспорту для попередження можливих аварійних
ситуацій під час транспортування вантажів або перевезення пасажирів.
Мета статті. Таким чином, науково-технічна
задача, яка полягає у подальшому розвитку фільтрових методів спектрального аналізу випадкових
сигналів для діагностичного контролю технічного
стану двигунів засобів водного транспорту, є актуальною та є метою статті.
Зазвичай при дослідженні характеристик випадкових сигналів використовується два підходи:
спектральний, який полягає у вимірюванні оцінок
спектральних характеристик (наприклад, спектральної щільності потужності), та часовий, при якому
вимірюються оцінки кореляційних функцій.
Кожен із зазначених підходів має свої переваги
і недоліки, кожному з них віддається перевага при
вирішенні тих чи інших конкретних завдань, а при
окремих дослідженнях необхідно поєднання цих
підходів. Тим більше, що можливість і доцільність
поєднання спектрально-кореляційних методів аналізу випадкових сигналів забезпечується теоремою
Вінера-Хинчина [4-6].
Тому, спектрально-кореляційний аналіз є потужним засобом отримання корисної інформації з
експериментальних даних, який дозволяє проводити глибоке кількісну оцінку параметрів випадкових процесів. До найважливіших переваг спектрально-кореляційного аналізу випадкових сигналів
слід також віднести універсальність, тобто застосування, як зазначалося вище, в самих різних областях діяльності.
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Отже, тема статті, присвячена розробленню фільтрових методів спектрального аналізу випадкових сигналів для діагностичного контролю технічного стану двигунів засобів водного транспорту, є
актуальною.
1. Аналіз методів спектрального аналізу випадкових сигналів.
Під спектральним аналізом розуміють вимірювальний процес або експериментальний аналіз спектрів сигналів за допомогою спеціальних вимірювальних приладів – аналізаторів спектра (або спектро-аналізаторів) [5-8]. Однією з найважливіших
спектральних характеристик випадкових сигналів є
спектральна щільність потужності (СЩП), а при
апаратурному аналізі – її оцінка [7,8]. Цим пояснюється те, що сучасні аналізатори спектра дозволяють проводити вимірювання оцінки СЩП випадкових сигналів.
Відомі методи спектрального аналізу можуть
бути об’єднані у чотири взаємопов'язані групи [48]: метод, заснований на часовому усередненні квадрата фільтрованої реалізації досліджуваного випадкового сигналу x(t) або так званий «фільтровий
метод»; метод, що використовує усічене перетворення Фур'є оцінки кореляційної функції реалізації
випадкового сигналу; метод, що використовує усереднення коефіцієнтів Фур'є реалізації випадкового
сигналу по частотах; метод, заснований на часовому усередненні квадратів коефіцієнтів Фур'є реалізації випадкового сигналу. Проведемо аналіз цих
методів.
1.1. Метод спектрального аналізу на основі
безпосередньої фільтрації
Тривалий час він залишався домінуючим при
побудові аналізаторів спектра [1-3, 9].
Для реальних фільтрів, що працюють в аналізаторах спектра, при будь-якому вхідному сигналі
x(t) фільтра, як лінійної системи з постійними параметрами, сигнал y(t) на його виході визначається інтегралом згортки [9]
T

T

0

0

y(t )   h( ) x(t  )d   h(t   ) x( )d .(1)
Вихідний сигнал фільтра y(t) зводять у квадрат, і знаходять середнє значення результату за час
аналізу Т. При цьому співвішення для точкової оцінки СЩП, має вигляд

1
Gˆ1 ( f 0 , f )  Gˆ1 
Tf

T

 y t dt . (2)
2

0

Вирази (1) і (2) визначають апаратурний метод
спектрального аналізу на основі безпосередньої фільтрації (або фільтровий метод) стаціонарного ергодичного випадкового сигналу з використанням
аналогових вузько-смугових фільтрів з пропускною здатністю f.
Структурна схема фільтрового вимірювача
оцінки СЩП (аналізатора спектра) приведена на
рис.1.
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Рис. 1. Структурна схема аналізатора спектра за методом безпосередньої фільтрації
Для визначення оцінки СЩП у всьому діапазоні частот аналізу стаціонарного ергодичного випадкового сигналу за допомогою смугових фільтрів
використовуються послідовна, паралельна або комбінована схеми побудови аналізаторів спектра.
Послідовний аналіз забезпечує просту апаратну реалізацію аналізатора спектра, але приводить
до більшого часу вимірювання, який визначається
сумарним часом аналізу та перестройки фільтра на
всіх частотах аналізу.
Паралельна схема аналізатора містить деяку
кількість ідентичних каналів, яке дорівнює числу
аналізованих частот. Така схема забезпечує велику
швидкодію (малий час вимірювання), але складність апаратурною реалізації такого аналізатора

спектра різко зростає пропорційно числу каналів
аналізатора спектра.
Комбінована схема аналізатора спектра містить невелику кількість каналів, які розбивають діапазон аналізу на піддіапазони, а всередині них ведеться послідовний аналіз. Вона є компромісною
між послідовною та паралельною схемою.
На практиці широкого поширення набули аналізатори спектра, у яких замість перебудови фільтра по частоті, виробляють зміщення по частоті
спектра аналізованого сигналу шляхом перенесення частоти аналізу в смугу пропускання фільтра
(рис. 2).

Рис.2. Структурна схема гетеродинного анализатора спектра
Частота гетеродина перебудовується пилкоподібною напругою в смузі аналізу за лінійним законом. Такий аналізатор має певні переваги порівняно зі схемою (рис. 1), але йому притаманні загальні недоліки фільтрових методів аналізу,
заснованих на використанні вузько-смугових фільтрів.
1.2. Метод апаратурного спектрального аналізу, заснований на усіченому перетворенні Фур'є оцінки кореляційної функції
Даний метод заснований на формулі прямого
перетворення Фур'є, або теореми Вінера-Xінчіна,
кореляційної функції Rx() стаціонарного ергодичного випадкового сигналу з кінцевої потужністю



Gx ( f )   Rx ( )e  j 2f d .

(3)



Оцінку СЩП, відповідну виразом (3), уявімо
в узагальненому вигляді
T

Gˆ 2 ( f )  Gˆ 2   k ( ) cos Rˆ 2 ( )d ,
де

(4)

R̂ 2 () – оцінка кореляційної функції ста-

ціонарного ергодичного випадкового сигналу x (t);
k() – деяка усікається, або виділяє функція,
звана також кореляційним вікном. Структурна
схема, яка реалізує цей метод, наведена на рис. 3.
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Рис. 3. Структурна схема кореляційного аналізатора спектра
Прилади, що реалізують цей метод, спочатку
вимірюють кореляційний функцію, а потім обчислюють оцінку СЩП. Пристрій управління забезпечує синхронне надходження напружень

R̂ 2 ()

і

cos 2fi  в схему множення. Таким чином, ви-

1..4. Метод апаратурного спектрального
аналізу на основі часового усереднення квадратів коефіцієнтів Фур'є
Для цього методу вихідної є оцінка СЩП, яка
визначається виразом

1 n
1 n
Gˆ 4     Gˆ 3     Aq2   , (8)
n q1
n q1

значаються всі необхідні значення оцінки СЩП
де

Ĝ 2 (f ) при різних частотах fi.
1.3. Метод апаратурного спектрального аналізу на основі перетворенні Фур'є
У цьому методі використовується визначення
СЩП, представлене виразом

Gx  lim

T 

1 2
A   ,
T

(5)

T

де

A   A j  ; A j    xt  e  jt dt
0

– перетворення Фур'є сигналу x(t);

x(ti )  x ; .
i

(6)

Точкова оцінка СЩП, що отримується з виразу (5), має вигляд

1
Gˆ 3  f   Gˆ 3  A2   .
T

Функцію

Ĝ 3 f  називають також періодог-

рама, а метод вимірювання оцінки СЩП – періодограмний.
Оцінку СЩП даного методу (5) представимо
так [9, 10]:

Gˆ 3 



 f  A   d ,
2

(7)



де функція f() відмінна від нуля лише у вузькому діапазоні поблизу частоти аналізу   0.
Для вимірювання спектральної щільності у
всьому діапазоні частот необхідно послідовно змінювати частоту опорного генератора дискретно або
безперервно. Цьому методу теоретично властива
нескінченно велика роздільна здатність.
Однак неідеальність функціональних вузлів
при апаратурною реалізації аналізатора не дозволяє
її реалізувати. Крім того, апаратна побудова таких
аналізаторів представляє великі технічні труднощі.

Aq   

qT1

x(t ) e

dt ;

q1 T1

A   
2
q

 jt

qT1

 x(t ) e

2
 jt

dt ,

(9)

q1T1

тобто Aq() – коефіцієнт Фур'є, обчислений за
q-ою реалізацією стаціонарного ергодичного випадкового сигналу x(t) довжиною Т1. Повний час вимірювання оцінки СЩП Т = nT1.
Таким чином, вирази (1)–(9), описують перераховані вище чотири груп відомих методів апаратурного спектрального аналізу стаціонарних ергодичної випадкових сигналів. Вони є вихідними при
отриманні узагальненої математичної моделі оцінок СЩП і порівняльному аналізі цих методів за
прийнятим критерієм оптимальності.
Зазвичай спектральний і кореляційний аналіз
випадкових сигналів застосовують незалежно, виходячи з мети і завдань досліджень, причому найчастіше використовуються або спектральні, або кореляційні характеристики, але іноді ці характеристики застосовуються спільно, доповнюючи одна
іншу.
2. Аналіз методів дослідження оцінок спектральної щільності потужності
Оцінка СЩП, що отримується методом, що використовує усічене перетворення Фур'є оцінки кореляції випадкових сигналів і обґрунтування узагальненого підходу до такого дослідження.
Домінуючими серед використовуваних показників (і пов'язаних з ними критеріїв) є показники
якості: незміщеність, спроможність і ефективність,
а також відносна середньоквадратична похибка вимірювання оцінки СЩП, яка визначається виразом
[10]
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- математичне очікування оцінки СЩП.

Оцінка СЩП

Ĝ1 є зміщеною. Причому, якщо

смуга частот f вузько-смугового фільтра досить
мала, то зміщенням оцінки, можна знехтувати, при
більш суворої оцінки зсуву виходить наступне вираз для дисперсії СЩП G (з точністю до другого
члена розкладання в ряд Тейлора):
2
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ˆ
D G1  f  

G1 f  .(11)
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Так, для підвищення точності вимірювань оцінки СЩП

Ĝ1 , відповідно до вираження (10), необ-

хідно зменшувати її дисперсію, тобто, як випливає
з рівності (11), при кінцевому, заданому, часу аналізу Т збільшувати смугу пропускання Δf. Але збільшення Δf відповідає погіршення іншої найважливішої характеристики аналізаторів спектра - роздільної здатності.
Тому безпосереднє використання точкових
оцінок СЩП Ĝ 2

f  и Ĝ 3 f  в аналізаторах спе-

ктра не є виправданим, можна навіть сказати коректним, і вони не знайшли широкого поширення в
апаратному спектральному аналізі.
Іншим способом покращення оцінки СЩП

Ĝ 3 f  є усереднення періодограми по декількох

незалежних реалізацій, що вище віднесено до методу апаратурного спектрального аналізу, заснованому на тимчасовому усередненні квадратів коефіцієнтів Фур'є, де n - число незалежних спектральних складових, що укладаються в інтервалі
усереднення.
Оцінку Ĝ 4



можна прийняти за оцінки

СЩП на частоті, розташованої в центрі інтервалу
усереднення. При цьому зміщенням нової оцінки
можна знехтувати, дисперсія ж її при збільшенні
часу аналізу Т прагне до нуля [5-7]. Однак досягається цей ефект за рахунок ускладнення апаратурної реалізації і збільшення часу вимірювання.
Для поліпшення періодограмних оцінок СЩП
використовуються різні методи згладжування [8,9].
Однак застосування методів згладжування
призводить, по-перше, до погіршення роздільної
здатності (за рахунок розширення головної пелюстки АЧХ) без будь-якого компенсуючого зменшення дисперсії оцінки СЩП і, по-друге, до суттєвого ускладнення апаратурної реалізації. Таким чином, фільтровий метод, або метод безпосередньої
фільтрації, відрізняючись найбільшою простотою
апаратурною реалізації, не поступається за показ-
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никами якості інших методів апаратурного спектрального аналізу, якщо не вживати спеціальних заходів для їх поліпшення, що призводить до ускладнення апаратурної реалізації цих методів і збільшення часу вимірювання.
Таким чином, результати проведеного аналізу
відомих методів дослідження оцінок СЩП ще раз
підтверджують необхідність подальшого вдосконалення фільтрового методу спектрального аналізу.
Інший висновок полягає в тому, що у відомій
літературі немає єдиного, узагальненого, показника
для порівняльного аналізу оцінок СЩП по точності
і науково-обґрунтованого вибору оцінок СЩП за
критерієм оптимальності для цього узагальненого
показника.
В даний час теорія статистичних рішень найбільшою мірою розвинена стосовно синтезу оптимальних вимірювачів параметрів детермінованих сигналів на тлі перешкод і до аналізу їх характеристик
точності [10, 11].
У теорії статистичних рішень в загальному вигляді, завдання оцінки параметрів випадкових процесів зводиться до визначення деякого багатовимірного параметра на основі оброблення реалізацій,
які спостерігаються [8, 10, 11].
Залежно від вимог, що пред'являються до процесу оцінки і до самих оцінками параметрів, можливі різноманітні методи оцінювання. При цьому
кожна оцінка, в тому числі оцінка СЩП, характеризується своїми показниками якості, які в більшості
випадків вказують міру близькості тієї чи іншої оцінки до істинного значення оцінюваного параметра.
Показник якості, в свою чергу, визначається вибором критерію оцінки.
Тому, перш ніж побудувати (визначити) будьяку оцінку, потрібно вибрати критерій оцінки. Як
показано в [5], найбільш достовірними є критерії
теорії статистичних рішень, що забезпечують мінімальні похибки, яка нас цікавить параметра випадкового процесу. У такій ситуації найбільш повні відомості про можливі значеннях параметра (оцінки
СЩП) даються апостеріорної щільністю ймовірностей, яка є умовною щільністю ймовірностей параметра в тому випадку, якщо прийнята дана реалізація, а точніше, умовна щільність ймовірностей вихідних даних {x(t)}, що розглядається як функція
оцінювання параметра випадкового процесу, зокрема СЩП.
Саме ця функція, звана також функцією правдоподібності, використовується в подальшому при
отриманні узагальненої математичної моделі точкових оцінок СЩП, що визначають відповідні методи апаратурного спектрального аналізу.
Відомо кілька підходів до завдання вимог про
необхідні властивості точкових оцінок. До основних з цих властивостей слід віднести [7, 9, 11]: умовна щільність ймовірності даної точкової оцінки
повинна бути згрупована якомога тісніше навколо
значення цієї оцінки; оцінка повинна буті несмещенною та ефективною; оцінка повинна бути достатньо статистичною, тобто такий, коли все судження про передбачений параметрі можуть бути
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винесені на підставі цієї статистики без додаткового звернення до реалізації прийнятих даних.
Апостеріорна ймовірність, або функція правдоподібності, завжди є достатньою статистикою.
Функція правдоподібності при фіксованій вибірці
{x(t)} показує, наскільки одне можливе значення
оцінки СЩП, отримане будь-яким апаратурним методом, «більш правдоподібно», ніж інша оцінка
СЩП. Приведення апаратурних методів спектрального аналізу засноване, природно, на застосуванні
вихідних співвідношень теорії випадкових процесів
3. Обґрунтування методів удосконалення вузько-смугових фільтрів для спектрального аналізу
Основним елементом фільтрових аналізаторів
спектра є вузько-смуговий фільтр, який в значній
мірі визначає їх метрологічні характеристики.
Звідси природним виглядає вимога вдосконалення
методів фільтрації. В даний час в аналізаторах спектра використовуються активні вузько-смугові
фільтри [10], які повинні володіти в ідеалі прямокутної або АЧХ. Однак відомо, що ідеальний фільтр
фізично не реалізуємо, так як його імпульсна характеристика повинна змінюватися в діапазоні від t
= -  до t = +  [11].
Для наближення реальної АЧХ до ідеальної
або збільшують порядок фільтра, що ускладнює синтез його параметрів і схемну реалізацію, або використовують різні способи апроксимації функції
спектрального вікна (ФСВ). Найбільшого поширення знаходять так звані поліноміальні фільтри,
зокрема фільтри Баттерворта, Чебишева, інверсний
Чебишева, Кауера (еліптичний), Бесселя, відмінність яких один від іншого полягає в різному підході до вибору показників апроксимації [11, 12].

Вікно
Прямокутне
Трикутне
Ханна
Хеммінга
Наттола
Гауссовске
Кайзера
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Відомі способи апроксимації ідеальної АЧХ
фільтрів застосовні тільки для поліпшення окремих
приватних показників їх частотних характеристик.
Однак жоден з цих показників не є інтегральним і
не використовує головного для аналізаторів спектра критерію - мінімуму двох найважливіших складових методичної похибки вимірювання оцінки
СЩП, одержуваної з застосуванням даного фільтра: похибки апроксимації АЧХ в смузі пропускання фільтра та похибки, що вноситься бічними
пелюстками (пульсаціями) АЧХ поза смуги пропускання (в смузі загородження).
Для зменшення впливу пульсацій АЧХ, а отже,
підвищення точності аналізаторів спектра, широко
використовуються вагові вікна (windowing). Запропоновано та застосовується велика кількість (каталог) вагових вікон (функцій вікна): прямокутне, або
вікно Діріхле; трикутне, або вікно Барттлета; вікна
Ханна, Хеммінга, Блекмана, Блекмана-Херріс,
Рісса, Рімана, Парзена, Наттола, Бома, Гаусса,
Дольфа-Чебишева, Кайзера-Бесселя, БарсілонаТемешем та ін. [1-6].
Вибір вагових вікон для спектрального аналізу
здійснюється, в основному, за двома групами показників: по характеристикам ширини смуги пропускання головної пелюстки АЧХ фільтра на певному
рівні, наприклад половинній потужності; по характеристикам бічних пелюсток АЧХ фільтра, серед
яких найчастіше використовується два показника:
піковий (або максимальний) рівень бічних пелюсток, який дозволяє судити про те, наскільки добре
вікно пригнічує просочування потужності сигналу,
що фільтрується, швидкість спаду рівня бічних пелюсток, особливо найближчих до головного пелюстка ФСВ.
Для ілюстрації в табл. 1. наведені характеристики деяких, досить поширених при спектральному
аналізі вагових вікон.
Таблиця 1.
Характеристики вагових вікон
Максимальний
рі- Асимптотична швидШирина смуги за
Еквівалентна
вень бокових пелюс- кість падіння бокових
рівнем половинної
ширина смуги
ток, дБ
пелюсток, дБ
потужності
- 13,3

-6

1,00

0,89

- 26,5
- 31,5
- 43
- 98
- 42
- 50

- 12
- 18
-6
-6
-6
0

1,33
1,50
1,36
1,80
1,39
1,39

1,28
1,44
1,30
1,70
1,33
1,33

Таким чином, вагові вікна дозволяють поліпшити і навіть отримати оптимальне значення одного із зазначених вище показників ФСВ фільтра.
Однак серед відомих вагових вікон немає таких, які
б забезпечували мінімум наведених похибок вимірювання оцінок СЩП.
З наведеного вище аналізу випливає, що вузько-смугові фільтри для спектрального аналізу вимагають постановки і вирішення принципово нових

завдань щодо їх вдосконалення. Такими завданнями (і напрямками вдосконалення фільтрації) в даній роботі є: розробка методу оптимізації АЧХ фільтра по мінімуму похибки апроксимації у вимірюванні оцінок СЩП фільтровими методами;
розробка методу оптимізації АЧХ по мінімуму
впливу бічних пелюсток на точність вимірювання
оцінки СЩП фільтровими методами.
Розробка цих методів оптимізації є першим на-
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прямком удосконалення фільтрових методів спектрального аналізу, досліджуваним в даній статті.
Інше, принципово новий напрямок вдосконалення фільтрових методів спектрального аналізу
пов'язано з дослідженням можливості застосування
вузько-смугових динамічних фільтрів.
Застосування традиційних методів синтезу
смугових фільтрів для апаратурної реалізації функцій спектрального вікна пов'язано з великими теоретичними та технічними труднощами.
У зв'язку з цим актуальною є задача пошуку
нових шляхів реалізації оптимальних АЧХ методів
фільтрового аналізу, що дозволяють при заданих
точності і достовірності вимірювання СЩП спростити апаратурну реалізацію аналізаторів СЩП, що,
в свою чергу, призведе до підвищення їх надійності.
Одним з можливих шляхів вирішення цього завдання є використання для побудови аналізаторів
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СЩП динамічних (нестаціонарних, перебудовуються) фільтрів малих порядків [7-9]. Найважливішою особливістю таких фільтрів є, як випливає з
рис. 4, то, що коефіцієнт загасання фільтра змінюють так, щоб його найбільше значення відповідало
середині смуги пропускання фільтра (тобто на
центральній частоті 0), а найменше значення країв
цієї смуги (тобто при 0 



і 0 
).
2
2

Звідси актуальною є задача визначення оптимальних законів зміни параметрів динамічного фільтра, які забезпечують, при заданій дисперсії оцінки СЩП, мінімальну похибка апроксимації ідеальної функції спектрального вікна. Для вирішення
цього завдання, перш за все, необхідно отримати
вихідні співвідношення зв'язують статистичні характеристики оцінок СЩП з характеристиками динамічного фільтра.

Рис. 4. Формування необхідної АЧХ за допомогою динамічного фільтра
Як випливає з введеного поняття динамічного
фільтра, на відміну від класичного, традиційного,
фільтра, який назвемо статичним, він працює в перехідному режимі. Методи синтезу статичних фільтрів добре розроблені і засновані на теорії чотириполюсників [5]. Однак ці методи не можуть застосовуватися для динамічних фільтрів, для яких
необхідно використовувати методів розрахунку
електричних ланцюгів в перехідних режимах [6, 7].
Тому одним з найважливіших завдань роботи є
створення методичних основ синтезу динамічних
фільтрів для спектрального аналізу, які полягають
в отриманні методик синтезу оптимальних законів
перебудови динамічних фільтрів для кореляційнофільтрового методу спектрального аналізу.
4. Висновки
1. Проведений аналіз класичних методів апаратурного спектрального аналізу стаціонарних ергодичної випадкових сигналів показав, що фільтрові
методи спектрального аналізу мають певні переваги перед іншими методами і їх удосконалення є
актуальною науково-технічною задачею.
2. У результаті аналізу методів дослідження
оцінок СЩП обґрунтовано необхідність розробки
узагальненої математичної моделі оцінок СЩП на
основі теорії статистичних рішень, а конкретно – з
використанням умовної щільності ймовірностей
(або функції правдоподібності).

3. Показані недоліки класичної фільтрації в задачах спектрального аналізу й обґрунтовано необхідність розробки методів оптимізації АЧХ фільтрів за критеріями мінімуму похибки апроксимації і
мінімуму впливу бічних пелюсток ФСВ.
4. Запропоновано для комплексного використання фільтрового та кореляційного методів аналізу випадкових сигналів розробити і дослідити кореляційно-фільтровий метод вимірювання оцінки
СЩП.
5. Сформульовано часткові задачі досліджень,
що дозволяють вирішити наукову задачу, поставлену у статті.
6. Отримані теоретичні результати можуть
бути застосовані при створенні мобільних контрольно-діагностичних комплексів для діагностичного
контролю технічного стану двигунів засобів водного транспорту. Це дозволить скоротити витрати
часу на проведення контролю технічного стану
двигунів засобів водного транспорту та підвищити
його достовірність.
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Анотація
У статті наведено узагальнені результати огляду та аналізу законодавчої та нормативно-правової бази
з організації протирадіаційного захисту населення України в умовах ліквідації наслідків радіаційних аварій. З врахуванням сучасної геополітичної обстановки у світі та воєнних дій на території України, розглядаються можливі сценарії виникнення надзвичайних ситуацій радіаційного походження. На основі проведених досліджень зроблено висновок про необхідність запровадження державного медичного страхування
всього населення, яке проживає у зонах спостереження атомних електричних станцій за рахунок субвенцій
з державного бюджету.
Abstract
The article summarizes the results of the review and analysis of the legislative and regulatory framework on
the organization of radiation protection of the population of Ukraine in the conditions of elimination of the consequences of radiation accidents. Taking into account the current geopolitical situation in the world and the military
actions on the territory of Ukraine, possible scenarios of emergencies of radiation origin are considered. Based on
the conducted research, it is concluded that it is necessary to introduce state health insurance for the whole population living in the observation areas of nuclear power plants at the expense of subsidies from the state budget.
Ключові слова: радіаційна аварія, протирадіаційний захист, медичне і фармацевтичне забезпечення,
медичне страхування.
Keywords: radiation accident, radiation protection, medical and pharmaceutical support, health insurance.
Ядерні технології, які використовуються в енергетичній і військовій галузях, несуть загрозу для
населення і навколишнього середовища. Випробовування ядерної зброї і аварії на атомних електричних станціях (АЕС) свідчать про те, що їх негативні
наслідки можуть розповсюджуватись за межі національних кордонів і виявляти вплив на здоров'я населення протягом багатьох поколінь [1,2]. Питання
безпеки АЕС стало надзвичайно актуальним після
терористичних атак на Всесвітній торговий центр і
Пентагон 11 вересня 2001 року. АЕС та надземні
резервуари для зберігання високоактивних відходів
реактора, є потенційною метою організаторів терористичних актів [3].
В умовах відсутності державного контролю радіаційної безпеки на окремих територіях Донецької
та Луганської областей, окупованих незаконними

збройними формуваннями, опинились 73 суб’єкти
господарювання, які в своїй діяльності використовують понад 1200 одиниць закритих радіонуклідних ДІВ (у тому числі 8 закладів, які мають високоактивні ДІВ І категорії з активністю понад 1000
Кюрі). Запорізька та Південно-Українська АЕС розміщені у безпосередній близькості тимчасово окупованих територій і в будь який час можуть бути
атаковані безпілотними літальними апаратами від
проникнення яких, як свідчить досвід, не існує достатньо ефективного захисту [4]. Все це створює
передумови навмисного або випадкового руйнування ядерних об’єктів під час воєнних дій та скоєння терористичної атаки [5,6].
Метою дослідження є аналіз сучасного стану
фармацевтичного і медичного забезпечення насе-
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лення України, яке проживає у зонах спостереження АЕС і обґрунтування необхідності вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази з
організації протирадіаційного захисту населення в
умовах ліквідації наслідків радіаційних аварій (РА).
Матеріали та методи дослідження. У дослідженні були застосовані методи системного підходу, бібліографічного аналізу і контент-аналізу.
Використані законодавчі акти та нормативно-правові документи України в галузі радіаційної безпеки, які стосуються медичного і фармацевтичного
забезпечення населення в умовах ліквідації наслідків РА.
Результати дослідження та їх обговорення. З
врахуванням сучасної геополітичної обстановки у
світі та воєнних дій на території України, розглядаються можливі сценарії виникнення надзвичайних
ситуацій (НС) радіаційного походження до яких належать: аварії на АЕС і ядерних реакторах; випадкове або навмисне руйнування АЕС під час воєнних
дій; викид у навколишнє середовище радіоактивних матеріалів під час їх перевезення і зберігання;
авіаційне розпилення радіоактивних матеріалів; розчинення радіоактивних матеріалів в джерелах питної води. Окрім того не виключена можливість застосування тактичних і стратегічних ядерних боєприпасів [7,8,9]. В результаті проведеного аналізу
можна зробити висновок про те, що найбільш реальним сценарієм НС радіаційного походження на
території України є можливість виникнення аварії
на АЕС і ядерних реакторах. Про це свідчать аварії
на Чорнобильській АЕС (1986), аварія на АЕС Три
Майл Айленд (Three Mile Island -1979), аварія на
АЕС Фукусіма Дайічі (Fukushima Daiichi - 2011).
Таким чином, ризик виникнення НС радіаційного походження різних масштабів і характеру
впливу на території і населення в теперішній час залишається високим, що потребує підготовки і проведення відповідних заходів щодо профілактики
радіаційних уражень в результаті опромінення населення, яке знаходиться або проживає в безпосередній близькості до АЕС. Неадекватне реагування
на НС радіаційного походження може призвести до
значного негативного соціального, психологічного
і економічного впливу на населення, якщо воно не
ґрунтується на прийнятих на міжнародному рівні
критеріях і не враховує їх довготривалі соціальні,
психологічні і економічні наслідки [10].
В даному дослідженні термін «НС радіаційного походження» означає ядерні аварії на АЕС та
радіаційні аварії з викидом у навколишнє середовище радіоактивних матеріалів. Терміни «ядерний»
і «радіаційний» означають широкий спектр різних,
але пов'язаних, ризиків і загроз. Зазвичай термін
«ядерний» застосовується щодо процесів ділення
атома і синтезу ядер. Процеси поділу і синтезу пов'язані з виробництвом електроенергії на АЕС, науковими дослідженнями, виробництвом ядерної
зброї. Термін «радіаційний», зазвичай вживається
по відношенню до обладнання, що містить радіоактивні матеріали, які використовуються в медицині і
промисловості. Прийнято вважати, що ядерний ви-
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бух і є радіаційна аварія, проте, згідно з загальноприйнятим визначенням, явища, що виникають
внаслідок ядерної ланцюгової реакції класифікуються як ядерні аварії. Радіаційні аварії, пов'язані з
іншими джерелами радіації, такими як радіоактивні
матеріали, що використовуються в промисловості
[11].
Вплив іонізуючого випромінювання на стан
здоров'я населення можливий у випадках зовнішнього опромінення, перорального надходження в
організм забруднених радіонуклідами продуктів
харчування, інгаляційного надходження в організм
радіонуклідів аерозолів з шлейфу, що утворився в
результаті пожежі або вибуху та у результаті вітрового підйому радіоактивно забрудненого ґрунту. У
випадках сильного впливу, наслідки радіоактивного опромінення проявляються негайно у вигляді
гострого променевого синдрому. При помірному
впливі, симптоми можуть з'явитися протягом декількох днів або тижнів, а в разі незначних доз опромінення, наслідки опромінення можуть проявитися
через кілька років або десятиліть. Опромінення вважається безпосередньо загрозливим життю, якщо
воно може викликати ураження тканин або органів,
що призводять протягом декількох років до смертельного результату [12,13].
На випадок аварій на кожній АЕС існують санітарно-захисні зони (СЗЗ) та зони спостереження
(СЗ), що регламентуються постановою Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку
проведення евакуації у разі загрози виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій» від 30.10.2013
№ 841 та спільним наказом Держатомрегулювання
та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Вимог щодо визначення розмірів і меж
зони спостереження атомної електричної станції»
від 07.11.2011 № 153/766 [14,15].
Розміри ЗС в Україні визначаються у відповідності до вимог нормативних документів так, щоб
при запроектних аваріях дози опромінення населення на межі ЗС та за її межами не перевищували:
ефективна доза – 50 мЗв; доза на шкіру – 500 мЗв;
доза на щитоподібну залозу для дітей –50 мЗв і для
дорослих – 200 мЗв. У випадках проходження
зовнішньої межі ЗС по населеному пункту, межа ЗС
коригується таким чином, щоб весь населений
пункт, у межах його адміністративного кордону,
входив до ЗС АЕС. Розміри ЗС для Рівненської,
Хмельницької і Південно-української АЕС встановлюються у радіусі 30 кілометрів, для Запорізької
АЕС – у радіусі 50 кілометрів. В ЗС Хмельницької,
Рівненської, Південно-Української та Запорізької
АЕС проживає близько 820 тисяч осіб. Найбільша
кількість населення (340,33 тис. осіб) проживає в
зоні спостереження Запорізької АЕС, яка знаходиться в безпосередній близькості біля зони бойових дій.[16,17].
Заходи, які проводяться в якості реагування на
довгострокові наслідки РА, можуть привести до серйозного негативного соціального, психологічного
та економічного впливу на населення, якщо вони не
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засновані на прийнятих на міжнародному рівні критеріях та якщо не враховуються їх довгострокові
соціальні, психологічні та економічні наслідки [13].
З метою компенсації ризику населення, яке
проживає на території ЗС АЕС, Законом України
«Про використання ядерної енергії та радіаційну
безпеку», встановлена соціально-економічна компенсація, яка передбачає створення та підтримання
у справному стані об’єктів спеціальної соціальної
інфраструктури на території ЗС АЕС. Законом визначено, що зона спостереження – це територія, на
якій можливий радіаційний вплив ядерної установки на населення, що проживає в цій зоні [17].
До об’єктів спеціальної соціальної інфраструктури Закон відносить також захисні споруди, призначені для укриття і захисту населення від дії радіаційного опромінення у випадку радіаційної аварії,
а також необхідність забезпечення населення засобами індивідуального захисту від впливу іонізуючого випромінювання та навчання правил користування цими засобами. Проте, Закон не визначає переліку засобів індивідуального захисту від впливу
іонізуючого випромінювання, а лише зобов’язує
органи місцевого самоврядування забезпечити населення зон спостереження АЕС тільки препаратами стабільного йоду у межах отриманих коштів у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України [18]. Перелік ЛЗ і предметів медичного призначення, необхідних для профілактики і лікування радіаційних уражень в законодавчих і нормативних
документах відсутній
За рахунок надання щорічних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із соціально-економічної компенсації
ризику значна частина населення (52450 осіб), яке
проживає на території ЗС Запорізької АЕС, забезпечене респіраторами для захисту органів дихання від
радіоактивного пилу. Проте, не вирішено питання
накопичення препаратів стабільного йоду, забезпеченість якими становить 60,8% [19].
Водночас 461 тисяча осіб (56%) населення, яке
проживає в ЗС чотирьох діючих АЕС, не забезпечені захисними спорудами (сховищами і укриттями) та понад 134 тисяч осіб (17%) - не забезпечені
препаратами стабільного йоду, що свідчить про недосягнення основної мети використання субвенції
[20].
Протирадіаційні укриття, які можуть прийняти
населення на випадок НС радіаційного походження
на Рівненській АЕС, є лише в м. Кузнецовськ, на іншій території ЗС – це звичайні підвали будівель, які
не забезпечені питною водою, вентиляцією. Забезпеченість населення препаратами стабільного йоду
у місті Кузнецовськ складає 100 %, а на інших територіях близько 50 % [17, 21].
Проведений аналіз сучасного стану радіаційного захисту населення ЗС АЕС України свідчить
про те, що система організаційних, технічних, медико-біологічних, фінансово-економічних заходів,
щодо запобігання та реагування на НС радіаційного
походження, не відповідає вимогам законів України «Про використання ядерної енергії та радіа-
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ційну безпеку» та «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» [17,22].
У зв’язку з цим та у відповідності до вимог Закону України «Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку», необхідна постанова КМ України про визначення переліку ЛЗ і предметів медичного призначення, необхідних для профілактики і
лікування радіаційних уражень. Необхідно передбачити забезпечення населення, яке проживає на
території зон спостереження ЛЗ і предметами медичного призначення для профілактики і лікування
радіаційних уражень,за рахунок субвенції із спеціального фонду Державного бюджету України до
спеціальних фондів бюджетів обласних, районних,
міських рад монофункціональних міст - супутників
ядерних установок, на територію яких поширюються відповідні зони спостереження.
Кошти для забезпечення населення ЛЗ і предметами медичного призначення, необхідними для
профілактики і лікування радіаційних уражень, уже
передбачені Законом України «Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку», за рахунок
збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зон спостереження АЕС.
Порядок справляння збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території ЗС затверджений Постановою
Кабінету Міністрів України від 19.05.2010 № 352
[23]. Проте, в Україні відсутній закон, який визначає порядок контролю за правильністю обчислення
збору, повнотою і своєчасністю його сплати, за
своєчасністю подання розрахунків, що здійснюється органами доходів і зборів [24, 25].
Постанова КМУ від 15.02.12 № 91 визначає механізм надання субвенції на фінансування заходів
соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території ЗС, але знову ж
таки, вказує, що переліки ЛЗ, засобів індивідуального захисту органів дихання формуються з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1200 [26].
Таким чином, у результаті аналізу законодавчих актів і нормативно-правових документів встановлено, що сучасний стан медичного і фармацевтичного забезпечення, як важливої складової компенсації ризику отримання шкоди здоров'ю
населенням яке проживає на території ЗС АЕС потребує вдосконалення. Існуючі законодавчі акти і
нормативно-правові документи не містять гарантії
безоплатного лікування і забезпечення ЛЗ населення, яке може отримати радіаційні ураження в результаті РА.
Як свідчать результати проведеного дослідження, одним із напрямків оптимізації протирадіаційного захисту та забезпечення компенсації ризику отримання шкоди здоров'ю, є запровадження
медичного страхування для усіх мешканців які проживають на території ЗС АЕС. Питання впровадження страхової медицини є актуальним для України. Згідно пропозицій, внесених у 2014 році до
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проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення умов соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає в зонах спостереження» пропонувалось забезпечити державним медичним
страхуванням лише найбільш вразливі категорії населення (діти, інваліди і пенсіонери) з метою отримання останніми доступу до якісного медичного
обслуговування [27, 28]. Проте, згідно вимог ст.13
Закону України «Про використання ядерної енергії
та радіаційну безпеку», громадяни, здоров'ю та
майну яких завдано шкоди, зумовленої негативним
впливом іонізуючого випромінювання під час використання ядерної енергії, мають право на її відшкодування в повному обсязі [17].
Тому, програма державного медичного страхування повинна включати все населення, яке проживає на території ЗС АЕС, а не тільки найбільш вразливі категорії – дітей, інвалідів і пенсіонерів.
Питання запровадження медичного страхування для населення, яке проживає на території ЗС
АЕС, могло бути вирішеним після прийняття Закону України «Про фінансування охорони здоров’я
та загальнообов’язкове медичне страхування в Україні», включеного до порядку денного Верховної
Ради України 7.02.2019 року. Проект цього закону
визначав правові та економічні принципи, а також
організаційні та фінансові механізми фінансування
системи охорони здоров’я загалом та здійснення загальнообов’язкового
медичного
страхування
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всього населення України. Проте, проект закону
було відкликано і знято з розгляду у серпні 2019
року [29].
Найбільш раціональним і економічно виправданим, на наш погляд, є запровадження медичного
страхування за рахунок збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зон спостереження АЕС. Програма медичного страхування повинна передбачати
необхідний перелік медичної допомоги, що надаються закладами охорони здоров’я та лікарських
засобів і виробів медичного призначення, що надаються фармацевтичними підприємствами і аптечними закладами застрахованим мешканцям зон
спостереження АЕС та компенсуються за рахунок
коштів страхового покриття (Рис.1).
Державне медичне страхування дозволить забезпечити все населення, яке проживає на території
ЗС АЕС безкоштовними медичними послугами (цілодобовий та денний стаціонар), безкоштовними
ЛЗ і витратними матеріалами, наданням екстреної
медичної допомоги, лікування злоякісних новоутворень та інших захворювань, пов’язаних з впливом іонізуючого випромінювання. Впровадження
медичного страхування на територіях зон спостереження вітчизняних АЕС зменшить радіофобію серед жителів цих територій, а також стане пілотним
проектом в рамках реформи медичної галузі.

Рис.1. Схема медичного страхування населення зон спостереження АЕС за рахунок збору на
соціально-економічну компенсацію ризику проживання на території зони спостереження.
Висновки.
1. На основі теоретичного огляду і аналізу законодавчої та нормативно-правової бази з організації протирадіаційного захисту населення в умовах
ліквідації наслідків радіаційних аварій, встанов-

лено, що сучасний стан фармацевтичного і медичного забезпечення населення України, яке проживає у зонах спостереження АЕС не відповідає сучасним вимогам. Існуючі законодавчі акти і нормативно-правові документи не містять гарантії

42
безоплатного лікування і забезпечення ЛЗ населення, яке може отримати радіаційні ураження в результаті РА.
2. Визначено, що одним із основних шляхів вирішення проблеми фармацевтичного і медичного
забезпечення населення зон спостереження АЕС є
запровадження державного медичного страхування
за рахунок збору на соціально-економічну компенсацію ризику проживання на території зон спостереження.
3. Потребує розробки і наукового обґрунтування необхідного переліку заходів медичної допомоги, що надаються закладами охорони здоров’я та
лікарських засобів і виробів медичного призначення, що надаються фармацевтичними підприємствами і аптечними закладами застрахованим мешканцям зон спостереження АЕС та компенсуються
за рахунок коштів страхового покриття.
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MATHEMATICS
НЕАВТОНОМНЫЕ МОДЕЛИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
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NON-STATIONARY MODELS OF VIBRATION SYSTEMS
Belsky V.
Associate professor, Sukhoi State Technical University of Gomel
Аннотация
В работе для системы гармонического осциллятора, а также для первого приближения уравнения Ван
дер Поля строятся классы неавтономных двумерных систем, которые эквивалентны рассматриваемым системам. Для построения указанных классов используется метод отражающей функции.
Abstract
In the paper, for the harmonic oscillator system, as well as for the first approximation of the van der Pol
equation, classes of non-autonomous two-dimensional systems are constructed. Each of these systems is equivalent
to the original one. In the work the method of the reflecting function is applied.
Ключевые слова: колебательные системы, гармонический осциллятор, дифференциальные системы,
отражающая функция, осциллятор Ван дер Поля.
Keywords: oscillatory systems, harmonic oscillator, differential systems, reflecting function, Van der Pol
oscillator.
Введение
Различные задачи естествознания и практики
приводят исследователя к необходимости моделирования реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений или систем, поскольку существенная часть законов природы описывается на
языке дифференциальных уравнений. При этом
если на моделируемую систему оказывается внешнее воздействие, то такая система будет неавтономной. Исследователя зачастую интересует вопрос,
при каких условия полученная динамическая система будет иметь общие свойства с некоторой автономной системой. Это объясняется тем, что автономные системы, особенно двумерные, гораздо более изучены [1].
Особый интерес для изучения представляет осциллятор Ван дер Поля [2], который представляет
собой простейшую модель автоколебательной системы с двумерным фазовым пространством. Осциллятор Ван дер Поля описывается дифференциальным уравнение второго порядка
1. Уравнение осциллятора Ван дер Поля

 x
x
  (1  x 2 )  x  0 ,
2
t
t
2

(1)

где  – параметр, характеризующий нелинейность затухания, x – координата точки.
Уравнение Ван дер Поля используется в физике, биологии, сейсмологии [3].
В данной работе мы будем опираться на теорию отражающей функции, которая подробно изложена в работах [4, 5]. Опираясь на свойства этой
функции, мы делаем вывод, что системы, обладающие одной и тоже отражающей функцией, а количество периодических решений и их начальные
данные у таких систем совпадают. Такие системы
называют [4] эквивалентными.

Мы ставим перед собой задачу выяснить, какие неавтономные двумерные системы вида
2. Общий вид неавтономной двумерной системы

x  X 1 (t , x, y ),
y  X 2 (t , x, y )

(2)

эквивалентны системе гармонического осциллятора и уравнению Ван дер Поля в линейном приближении. Периодические или квазипериодические решения таких систем, будут начинаться, в таких же точках, что и решения системы
гармонического осциллятора.
Построение дифференциальных систем, эквивалентных системе гармонического осциллятора
Рассмотрим уравнение (1) при режиме   0
В этом случае уравнение принимает вид
3. Вид уравнения (1) при   0

2 x
 x  0,
t 2

(3)

и осциллятор работает без затухания (то есть
это гармонический осциллятор). Уравнение (3) перепишем в виде системы
4. Запись уравнения (3) в виде двумерной системы

x  by,
y  cx,

(4)

где b и c постоянны, bc    0 (мы
выбрали более общий вид, чем уравнение (3)). Будем искать неавтономные системы (2), эквивалентные системе (4). Попытаемся возмущать нашу систему (4) при помощи вектор-функции вида
5. Возмущение, применяемое к системе (4)
2
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   f (t ), g (t )

T

,
(5)
зависящей, таким образом, только от времени
t . Полиномиальные возмущения, сохраняющие отражающую функцию, рассматриваются в работах
[6, 7].
Согласно теории отражающей функции, чтобы
данное возмущение сохраняло эквивалентность полученной системы с системой (2), функция (5)
должна удовлетворять системе в частных производных
6. Система, решения которой используются
для возмущения уравнения Ван дер Поля

(t , z ) (t , z )
X (t , z )

X (t , z ) 
(t , z )  0 ,
t
z
z

(6)

z  ( x, y )T .
Заменив в (6) 
где

в соответствии с (5), а
X (t , z ) правой частью системы (4), мы приходим
к линейной системе f  bg  0, g  cf  0, из
которой находим
7. Результат решения линейной системы

x  by  1 (t )(bA cos  t  bB sin  t ),
y  cx   2 (t )( A sin  t  B cos  t ).

Системы, эквивалентные системе гармонических колебаний, изучались также в работе [8]. Используя результаты этой работы, мы можем построить еще один класс систем (2) с искомым свойством
эквивалентности. В [4] показано, что все системы
класса эквивалентности, содержащего систему
x  X (t , x) , могут быть записаны в виде
9. Класс эквивалентности системы

x  X (t , x)
1

 F (t , z ) 
 R(t , z )  R(t , F ) ,(8)
x  X (t , z )  
 z 
где F (t , x) – отражающая функция системы

f  bA cos  t  bB sin  t ,
g   A sin  t  B cos  t ,
где A и B – произвольные константы.
вида

45
ляется соотношениями (7), мы не выводим нашу систему гармонического осциллятора из ее класса эквивалентности. Таким образом, искомую систему
(2), эквивалентную системе гармонического осциллятора (2), мы получили в виде
8. Неавтономная система, эквивалентная системе гармонического осциллятора

(7)

x  X (t , x) , R(t , x) – некоторая непрерывная
вектор-функция, а z  ( x, y) Отражающая функция гармонического осциллятора (4) вычислена в
[8] и имеет вид
10. Вид отражающей функции
T

Возмущая исходную систему (4) функциями
 (t )  (t ) , где  (t ) – произвольная непре-

рывная нечетная вектор-функция, а  (t ) опреде-

F (t, x)  ( F1 , F2 )T  ( x cos 2kt  bk y sin 2kt, y cos 2kt  bk x sin 2kt )T .
Таким образом, после вычисления

(9)

Fz1 , мы получим класс систем (8) в виде

11. Класс систем, эквивалентных системе гармонического осциллятора

 by   cos 2kt
x      k
 cx    b sin 2kt
Функцию

R(t , x)

sin 2kt   R1 (t , x, y )   R1 (t , F1 , F2 


,
cos 2kt   R1 (t , x, y )   R2 (t , F1 , F2 

b
k

x  y,

в (10) мы будем выбирать

в зависимости от наших нужд, т.е. исследуя исходную неавтономную систему (2), мы будем искать ее
среди систем (10). И если при некотором R(t , x)
нам это удастся – это будет означать, что исследуемая система эквивалентна системе гармонического
осциллятора (4).
Построение дифференциальных систем, эквивалентных линейному приближению уравнения Ван дер Поля
Сделав соответствующую замену, сведем
уравнение (1) к двумерной автономной системе
12. Уравнение (1), выписанное в виде двумерной системы
14. Искомая функция



(10)

(11)

y   x   (1  x 2 ) y,

Первым линейным приближением системы
(11) будет система
13. Линейное приближение системы (11)

x  y,
y   x  y,

(12)

Также как и в первом случае, будем возмущать
эту систему при помощи функций вида (5). Записывая соответствующее уравнение (6), приходим к системе

f  g  0, g  f  g  0,

находим искомую функцию

из которой

   f (t ), g (t )

T

:
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 e 0,5t ( A cos kt  B sin kt ),


   0,5t

 e ((0,5 A  Bk ) cos kt  (0,5BBk ) sin kt ), 
где

вида

k  1

Возмущая исходную систему (11) функциями
 (t )  (t ) , где  (t ) – произвольная непре-

рывная нечетная вектор-функция, а  (t ) определяется соотношениями (13), мы строим класс неав-

2
4

(13)

.

тономных дифференциальных систем, эквивалентных линейному приближению системы осциллятора Ван дер Поля. Уравнения этого класса могут
быть записаны в виде
15. Класс уравнений, эквивалентных линейному приближению уравнения Ван дер Поля

x  y   1 (t )e 0,5t ( A cos kt  B sin kt ),
y   x  y   2 (t )e 0,5t ((0,5 A  Bk ) cos kt  (0,5BBk ) sin kt ).
Заключение
В результате проведенных исследований нами
были построены классы неавтономных систем, эквивалентных в смысле совпадения отражающей
функции системе гармонического осциллятора, которая является частным случаем осциллятора Ван
дер Поля. Начальные данные периодических решений таких систем совпадают. Это может стать отправной точной при качественном исследовании
неавтономных дифференциальных систем.
Аналогичная задача решена для системы, являющейся первым (линейным) приближением уравнения Ван дер Поля.
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Abstract
The article deals with the new approach to the block system of linear algebraic equations with numerical
elements. The algorithm for solving a system of linear algebraic equations with numerical elements is tested. The
efficiency of the proposed algorithm is shown.
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One of the urgent problems of computational mathematics is the solution of systems of linear algebraic equations (SLAR). Calculation methods are a basic mathematical modeling tool and an important piece of software for
computers of all generations. With the use of computational methods, mathematical modeling is applied to the
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solution of the mathematical problem [5]. Then the solution is obtained as a numerical result. We consider a system
of linear algebraic equations

Y  1 ,  2 ,...,  m  E  B  1 ,  2 ,...,  m   C  1 ,  2 ,...,  m  , (1)

(6)

where B  1 ,  2 ,...,  m  — regular matrix of size n  n range r , the elements of which are polynomials of





degree l l  1, n from 1 ,  2 ,...,  m . Each minor ki - order (i  1, m) matrix B  1 ,  2 ,...,  m  is a polynomial.
The
right
side
of
the
equation
is
a
vector
C 1, 2 ,..., m    C1  1, 2 ,..., m  , C2  1, 2 ,..., m  ,..., Cn  1, 2 ,...,  m  

T

polynomials of degree l from 1 ,  2 ,...,  m ,
Y  1, 2 ,..., m    y1  1, 2 ,..., m  , y2  1, 2 ,...,  m  ,..., yn  1 ,  2 ,...,  m   – unknown vector.
T

In order to solve system (1), we consider the algorithm of truncated systems [2], which allows us to reduce
systems of linear algebraic equations with m-dimensional λ-matrices to a system with numerical elements.
As B  1 ,  2 ,...,  m  – polynomial matrix, C  1 ,  2 ,...,  m  – vector, then they can be represented as

B  1 ,...,  m  

l



k1 ... km 0

1k1 ... kmm B k1...km

l



and C  1 ,...,  m  

k1 ... km 0

1k1 ... mkm Ck1...km , where Bk1...km – matrices and Ck1...km – vectors. We will

search for the solution of the system in the form of the relation of two polynomials [4]

Y  1 ,...,  m  

l



k1 ... km 0

l



km
1k1 ... m
X k1k2 ...km

k1 ... km 0

km
1k1 ... m
Z k1k2 ...km ,

(2)

where X k1k2 ...km , Z k1k2 ...km – scalar quantities.
Unknown Xk1k2 ...km і Z k1k2 ...km calculate by the method of uncertain coefficients. Given (2), we write system
(1) as
nl


k1
km


...

X
Ε

 1 m k1...km 
 1k1 ... mkm Βk1...km  
k1 ... km 0
k1 ... km  0


l

l





k1 ... km 0

1k1 ... kmm Z k1...km

nl



k1 ... km 0

1k1 ... mkm Ck1...km .

(8)

We will have it from here
nl

X 00..0   1k1 X k1 0..0 ... 
k1 1

nl





k1  k2 ... kt t
t m



  mkm X 00..0km 

km 1

1k1  2k2 ...tkt X k1k2 ..kt 0..0 

l



nl

km t ... km t
t m

nl



ks  kr ... k p t
t m

kmmtt ...kmm B0..0kmt km  ... 

nl



k1  k2  2

1k1  2k2 X k1k2 0..0 ... 

 ks s  rkr ... pp X 0..0ks..kr ..k p 0..0 ... 
k

l



k1  k2 ... km m

km
1k1  k22 ... m
Bk1k2 ..km 

nl
nl
nl

km
  Z 00..0   1k1 Z k1 0..0 ...    m
Z 00..0 km   1k1  2k2 Z k1k2 0..0 

k1 1
km 1
k1  k2  2

nl
nl

km  t
k1 k2
km
km
   mt ... m Z0..0kmt km  ... 
 1 2 ...m Zk1k2 ..km   C00..0 
km t ... km t
k1  k2 ... km  m

t m
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l



k1 1

1k1 Ck1 0..0

l



... 

km 1

km
m
C00..0km

l

..... 



k1  k2 ... km  m

km
1k1  k22 ... m
Ck1k2 ..km


.




If we group members with equal degrees λi, then to determine unknown coefficients X k1k2 ...km and Z k1k2 ...km
obtain system

X 00..0  E  B00..0   Z00..0C00..0  0 ,

X10..0  E  B00..0   X 00..0  E  B10..0    Z10..0C00..0  Z00..0C10..0   0
l



k1 0
l



k1 0

l



l



k2 0
k1  k2 .. km nl l
l



...  Xnl l k1 ,nl l k2 ,...,nl l km E  Bk1k2 ...km  (3)
k m 0
l



k2  0
k1  k2 .. km nl l

...  Znl l k1 ,nl l k2 ,...,nl l km Ck1k2 ...km  0 .

(9)

km  0

To solve the obtained system (3) we use the algorithm of the cutting scheme [4]. For this purpose we write
system (3) in a special form. For this purpose we denote by Br a matrix whose elements are matrices Bk1...km , the

 ki  r  r  0, n  .
m

sum of the indices of which satisfies the condition

i 1

We write down the matrices B0 , B1 , B2 ,..., Br ,..., Bl .
Matrix B0 consists of one element B0   B00...0  .
Matrices B1, B2 have dimension m × m
 B10...0

0
B1  
...

 0


0

...

B010...0

...

...

...

0

...


 B20...0


0 
 0
,
B

2
 ...
... 



 0
B0...01 

0

B110...0

B1010...0

...

B020...0

B0110...0

...

...

...

...

0

0

...

B10...01 

B010...01  .
... 

B0...02 

Matrix B3 contains m columns and 1 + 2 + 3 + … + m = (1 + m)m / 2 lines

 B30...0

 0
 0

B3   ...
 0

 0
 0


B210...0
B120...0
0
...
0
0
0

B2010...0
B1110...0
B1020...0
...
0
0
0

B20010...0
B11010...0
B10110...0
...
0
0
0

... B20...010
... B110...010
... B1010...010
...
...
... B0...030
...
0
...
0

B20...001 

B110...001 
B1010...01 

...  .
B0...021 

B0...012 
B0...03 

Similarly, we write matrices, each of which contains m columns, and the number of rows in the matrix B l
does not exceed (l + m)! / (l! m!).
Using the definition of the tensor product [6], we write system (3) in the form

X   E  B   Z  C  0 (4)
Or X  X  B  Z  C  0, (5)

(10)
(11)

where «  » – the sign of the tensor product [6].
System (5) can be solved using the cutting scheme algorithm [1]. It is enough to divide the matrix of system (5)

 M11 M12 
 nl  l  m ! , а M ,
12
 , де M11 — a square matrix whose dimensions do not exceed
 nl  l !m! n  1
 M 21 M 22 

into blocks 
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M21, M22 — rectangular matrices of appropriate sizes. Considering  n  1

 nl  m!   nl  l  m !
 nl !m!  nl  l !m!

unknown

as parameters, we obtain a non-uniform square system.

 M11 M12   U   N1 

     ,
 M 21 M 22   V   N 2 

(6)

where N1, N2 – vectors, U та V – unknown. The order of this system is limited in number

 nl  l  m ! ,
 nl  l !m!

and the solutions give the parametric solution family of the system (6). Thus, finding unknown U and V reduces
to solving two smaller systems. Vector V is determined from the system

M

22



1
 M 21  M11
 M12

  V  N2  M21   M111  N1  ,

(7)

so M11  0 . U can be found from the equations

M11  U  N1  M12  V.

(13)

Solving the obtained systems (6) and (7) requires some intermediate matrix operations [3]. It is enough to
find the solutions of the systems to calculate the product
 B0
B
 1
 ...

0

0
B0
...
0

0
0
...
0


W0(i )
... 0 ... 0  
 C0 

(
i
)
  C1  ,
... 0 ... 0  
W1

 
... ... ... ...  
...
  ... 
  (i )
 0
... 0 ... B0 
W
 nl  l  m ! nl  l !m!n 1   

(8)

where i  0, nl . First of all, you need to solve the system i  0, and the rest of the unknowns are determined
by ratios

W0(i )  W1(i )  ...Wi(i1)  0,
Wi(i )  W0(0) ,
Wi(i1)  W1(0) ,
....................
W

(i )

( 0)
nl l  m  !  W nl l  m  ! 1.
nl l  !m !n 1
nl l  !m !n 1

The solutions of system (8) can be calculated by the formulas [1]
i


Wi(0)  B01   Bi   B j  Wi(0)
 j ,


j 1


 nl  l  m ! 
 i  l  1,
.


nl

l
!
m
!
n

1







(9)


 nl  l  m ! 
 j  l  1,

 nl  l !m! n  1 

 l  m !  nl  l  m ! arithmetic operations. Calculation of products
should be done closely n3m
l !m!  nl  l !m! n  1
(0)

To find all W j

M 21 



1
M11
 M12

 і M21  

1
M11
 N1



  nl  l  m ! 
requires execution n 
 arithmetic actions. To
  nl  l !m! n  1 
2

3
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identify unknown V from the system

 nl  l  m !n - order must be expended
 nl  l !m! n  1



  nl  l  m ! 
O 
 opera  nl  l !m! 

tions. According to the algorithm of truncated systems β = 3.
In order to find the solutions of system (8), we first need to find the product M12  V. This must be done

  nl  l  m ! 
n 

  nl  l !m! n  1 

2

2

operations, after which the system can be solved by formulas (9), which is required

  nl  l  m ! 
n 
 . Thus, to fully implement the algorithm of the cutting scheme for system (8) must be
  nl  l !m! n  1 
2

3



  nl  l  m ! 
  nl  l  m ! 
performed n 
 arithmetic operations on a computer.
  O 
  nl  l !m! n  1 
  nl  l !m! 
2

3

Conclusions. The new approach to solving the block system of linear algebraic equations with numerical
elements is considered in the article. The solution of the system was given as the ratio of two polynomials, and the
unknowns were calculated by the method of uncertain coefficients.
The proposed algorithm can be effectively used in computer algebra systems and for analytical and numerical
solution of engineering and applied problems.
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Abstract
The concept of physiological norm (PN) assumes that a norm is when the values of certain individual biological characteristics are inside definite corridors set statistically for the rest. In practical medicine, this concept is
often interpreted in a way that at least one biophysical, biochemical, and physiological state variable (SV), being
beyond the designated corridor, is treated as pathology. Thus, the treatment is aimed at "normalization" of abnormal SV. Each SV is assumed to be an independent biometrical variable but most SV are internally connected.
Thus, neither the interpretation of PN nor diagnostic, cure technologies based on PN are correct. To comprehend
the human organism as a self-regulating community of specialized cells, and to make the medicine more correct,
an alternative concept of the physiological norm (ACPN) is proposed. According to ACPN, the bunch of SV is a
system thus none SV is possible to consider in isolation from the current values of others. This is the biomedical
relativity concept. Organs and their physiological systems, emerged as maintainers of cells metabolism (CM), have
long been evolved in a way that promotes an optimization of CM despite environmental negative alterations in
certain boundaries. As CM needs functional integration of multiple physiological systems (PS), under weakening
of certain PS, optimal CM is possible if the general effect of the weakening is compensated by the increased
contribution of remained PS. Conclusions: 1. PN is a relative concept true in certain boundaries of physiological
and biochemical variables. 2. To correctly use the relativeness of PN in the medicine, novel measurement technologies, aimed to evaluate whether long-term assimilation/dissimilation rates at cells-scale are balanced, are required.
Keywords: cell, energy balance, cytoplasm, tissue, organs, functional systems, adaptation, hypertension, simulations.
Introduction
In modern medicine, to diagnose a physical illness
an anamnesis and control measurements of biometrics
are used. The biometrics include numerical values of
the examinee’s structural, biophysical, biochemical,
and physiological state variables (SV). Let us denote
components of these four groups of SV by the variables

X k , where k  1, K . Let it also be known that in a
population of healthy people, each of these SV has a

X kN , (they are often called normal values) and their standard deviation (  xkN ), restatistical mean values

spectively. The examinee is considered healthy if the
following logical condition is met:

X k  X kN  xkN ; k  1, K ;
In fact, for each of

(1)

k  1, K , its deviation (  xkN

) does form a “health corridor”. According to the
WHO’s standard health assessment technology, the examinee is considered to be diseased if at least one variable from the list of SV is out of this corridor. So, WHO
provides the diseases assessment technology based on
the exceptional sign.
Assume, the formality (1) applied to the average
patient is correct. Each individual has its phylogenetic
and ontogenetic developmental nuances. It was shown
that multiple endogenous mechanisms, each limited by
power and developmental speed, are operatively tuning
certain SV to best adapt the individual physiology to

current environmental conditions [7]. In this regard,
physicians often meet uncertainties and do not know
how to assess patient’s health status if certain individual variations exceed the standard corridor (  xkN )?

Recently [9], it was argued that the physiological
norm always is individual. A general criterion for the
assessing of this specific state is to assess whether energy balance (EB) in cells is provided. Note that the
acid-base balance is not possible if EB is not provided.
A more deep analysis of physiological supersystems
(FSS) [11,12] forced me to think that the current biometrical technologies do not reflect real interrelations
of human cells.
The goal of this article is to prove that the healthy
person may display a biological landscape in which values of certain SV are out of the standard “health corridor”.
Another formulation of this goal suggests that a lot
of SV are not independent biological state indicators
but are relative characteristics of the state of the entire
organism. In this regard, useful is to previously briefly
analyze the well-known relativity concepts in physics
and their possible application to both physiology and
medicine.
Comprehending the concept of relativity
Most of us associate the relativity concept (RC)
exclusively with physics. Indeed, the first theory of relativity, correct only at "low" speeds, was formulated by
Galileo Galilei. Almost three hundreds of years later,
Albert Einstein, proposing the Special theory of relativity, established that not only the speed is relative but the
time is not an absolute concept but is local and depends
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on a velocity of the moving object. In the General theory of relativity, he argued that the term space-time is
more correct. In other words, time and space are internally connected variables of the space-time system.
Einstein also has assumed the massive objects, through
influence on the geometry of space, are creating both
the gravity and local space-time interrelations.
At first glance, these fundamental physical RCs do
not have any relation to human physiology and medicine. This statement is true until one is thinking that RC
is exclusively a physical paradigm. But, from another
hand, the physical RCs are stressing that certain physical characteristics earlier assumed to be independent
are in fact internally connected. So, in the most general
case, RC emphasizes the fact that certain characteristics
of the studying object cannot be considered in isolation
from each other. In other words, this set of characteristics is a system. Namely, this is the essence of the RC
to be applied in both physiology and medicine.
How the relativity concept concerns medicine?
Since olden times, physicians are used to judging
the patient’s state using simple visual or palpable signs
of certain ailments. The XX century has enriched this
common approach by two well-known fundamental
concepts: Cannon’s homeostasis concept (HC), and Selyes’ general adaptation theory (GAT) (or general adaptation syndrome (GAS)). Nevertheless these two
concepts are nowadays the cornerstones of the medical
understanding of human organism, most physicians are
still dreaming of single health indicators (HI). As HC
and GAT actually are “a medical religion”, the socalled main homeostatic constants (the body temperature, arterial pressure, and heart rate, others) play the
roles of HI. Thus, a visit to a doctor mandatory includes
an anamnesis and control of HI.
Both HC and GAT were revised in [6] in the light
of their intracellular and multicellular mechanisms.
This revision showed that there exist two forms of individual adaptation – a passive and a reactive. The passive adaptation, mainly covering biochemical mechanisms, appears because many biological effects can be
provided in different ways: when the environmental
conditions are shifted, certain biochemical transformations change their efficiency. In contrast, the reactive adaptation (RA) is a way to minimize cell-scale destructive effects, caused by local environmental
changes [6,10]. Thus, RA, to be realized, needs in additional number of ATP molecules. Important is to
stress that the lowest structure, capable of RA, is the
cell. So, adaptation effects observed at higher organizational structures like organs and their systems are the
simple sum of intracellular adaptations [7]. Already
these conclusions are convincing that life events,
though often internally depended, have their local
causes and mechanisms.
Certainly, the physician is known that the adult organism is built of trillions of specialized cells belonging
to one of 220 cell types. A cell is a complex biological
machine built of multiple organelles and operating with
thousands of chemicals. But this fundamental
knowledge coexists quietly with simplified concepts
based on the anatomy and basic functions of organs.
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Namely, based on this last part of the special biomedical knowledge, the physician sets the previous diagnosis. For its confirmation or rejection, the patient is referred to additional analyzes and instrumental studies.
But their interpretation is in a satisfaction, whether the
values of biometric characteristics are in the acceptable
health corridor or not. The physician, during making
this interpretation, rarely is thinking about the supercomplex system based on cells biochemical interrelations. Thus a search for organs pathology is the main
aim. Often the problem is that even the organ pathology
(for example, heart hypertrophy) is diagnosed, its etiology is not clear. This forces physicians to apply only
symptomatic thus palliative cure. By the way, the multicellular organism has been long evolved in a way to
maintain optimal cell life despite destructive influences
of different origin including those came from sistercells of other specializations [6,7]. Adaptation internal
driving forces appear because of ATP lack [7]. Namely,
the compromise of coexisting cells is health. To clarify
the etiology of organs pathology, another fundamental
knowledge is required. It must explain both the interorganic physiological relations and mechanisms determining the organ’s sizes. Here the theoretical notions
described in [7,10] could serve as a manual.
Below the cardiovascular physiology and assessment are used as an example, illustrating capabilities
and the medical impact of the physiological RC.
The physiological RC applied to the cardiovascular system
I would like to stress that I do not support the
spread notion that CVS is an independent system with
its autonomous goals and gears for achieving these
goals. I am sure CVS has emerged and evolved as a
particular anatomical system that in cooperation with a
certain group of organs are serving specialized cells.
CVS’s role in the entire organism cannot be understood
otherwise than by linking CVS to functionally associated organs together supporting optimal cell metabolism under real unstable conditions.
CVS provides blood flows but is not responsible
for the chemistry of either arterial or venous blood. All
concerning the blood chemistry has to be analyzed in
associations of organs composing arterial and purifying
venous blood chemistry. Taking into account the exclusive role of energy in cells life, I also would emphasize
special multi-scale mechanisms that have had been
evolved to fight against continuous energy lack [6-11].
Below, I am using virtual concepts to make ideas more
relief and clarity.
Virtually, CVS is composed of the heart pump and
vascular net filled with blood. If the central venous
pressure (CVP) is high enough for filling the relaxed
heart chambers up, in the next systole, the heart pumps
a portion of blood into the arteries. Under the difference
of the mean arterial pressure (MAP) at aortic arch and
CVP, the blood should circulate. However, in the relaxed state, CVS’s capacity is bigger than the total
blood volume (TBV) is. Namely, this is why in the
corpse the arteries are almost empty and CVP is lower
than it is necessary to maintain circulation.
To start the circulation, certain mechanisms have
to lower the vascular capacity until both arteries and
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veins are filled up. According to model studies [17,20],
the TBV, normally being of about 5200 ml (about 7%
of human mass of 70 kg), has to be increased up to
8.500ml. From the other hand, the heart has its automatism rate ( Fa ) given by the sinus node pacemakers.
Usually, under normal blood temperature and chemistry,

Fa  100 min 1 .

Thus, when arteries and veins

are filled up, a stable circulation is provided. But the
cardiac output (further denoted CO or Q ), as well as
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MAP (also denoted PA ) will stay the same despite
changes of organisms activity and cells metabolism. To
overcome this inadequateness of Q to the changing
needs of organism, evolution has saved a lot of multiscale mechanisms. Consider them on the example of
heart rate’s actualization ( F (t ) ) within the interval

Fmin  F (t )  Fmax .

n

F
,
Fi  (t )  Fa  Fmin

min

j 1

m
n

F (t )  Fa   Fi  (t )   Fi  (t ), Fmin  F (t )  Fmax ,
i 1
j 1

m

Fmax,  Fi  (t )  Fa  Fmax

i 1


where Fi



mechanisms and

(t ) are

accelerating effects of m

Fj (t ) are deccelerating effects of

n mechanisms. Note, that each such mechanism has its
power and developmental inertia [2,21].
It is known that among the both accelerators and
deccelerators of F (t ) , multiple nervous and humoral
mechanisms exist. Certain nervous-reflector modifiers
of F (t ) , acting through influence on reciprocal efferent activities of sympathetic and parasympathetic
nerves, are incorporated in special baroreceptors based
mechanisms [21]. Their main function is in minimizing
of the range of MAP’s variations in every cardiac cycle
[6,11]. Other effects observed in experiments are side
effects of activation or partial suppression of baroreceptors [6, 21].
There is a theoretical problem: is each mechanism,
influencing HR, specific regulator of CVS or certain
mechanisms do not have the necessary and sufficient
signs to be considered as the regulator [8]. Indeed, the
baroreceptor reflexes that have receptor organs, central

neurons reacting to the receptor impulses, and sympathetic and vagus nerves for controlling the activity of
sinus node pacemakers, form a closed negative feedback nervous-reflector loop [21]. However, a lot of
blood chemicals influencing

Fi  (t ) or Fi  (t ) ,

have not their own feedback loops. By the way, this
note also concerns multiple mechanisms generally activating or suppressing CVS via humoral channels [12].
The last factor is one of causes forcing physiologists to
think that certain chemical agents like angiotensin, vasopressin, NO, CO2, SO2, despite having real pressor or
depressor effects, are sooner sources for the hypertension or hypotony than regulators of MAP-level [11,12].
Though the changes of F (t ) solely provide certain adaptation of Q(t ) to organism’s changing functional needs, there are additional modifiers of total
blood volume ( VS (t ) ), vessels rigidity ( D(t ) ) and unstressed volume ( U (t ) ) to the actual needs. In contrast
with F (t ) , neither D(t ) nor U (t ) is under influences
of parasympathetic nerves. Formally,

m1

m1

i 1

i 1

D(t )  D0   Di (t ); U (t )  U 0   Di (t )
As to VS (t ) , its modifiers are acting via changing
the liquid intakes from the digestive system ( vw (t ) ),

vcf (t ) – trans-capillary flows, ves (t ) – the

evaporation with sweat,

vee (t ) –

expiratory fumes,

Cbe (t ) - blood salt concentrations, Cbl (t ) - concentrations of blood lipids. The remained notations in (4) represent approximation constants.

(3)

of the diuresis ( vd (t ) ), expirations in lungs and skin.
So, these effectors obviously do not belong to CVS.

dVS
 0  vw (t )  1  vd (t )  2  ves (t )  3  vee (t )  4  vcf (t )  5  Сbe (t )  6  Сbl (t )
dt
where

(2)

(4)

Formally, the relationships in CVS can be presented through functions Q(t ) and PA (t ) generally
depending on four internal variables:
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Q(t )  f 1 (VS (t ), F (t ), D(t ),U (t )); PA (t )  f 2 (VS (t ), F (t ), D(t ),U (t )),
But I have to underlie that the functions

f1

and

f2

are automatically changing via the special endogenous tuning mechanisms [7]. As they cover both constants in (3) and constants in (4), formalisms (5) do not
include mechnisms out of CVS. The nature of the tuning mechanisms activators and conditions of their penetration into CVS are explained in [7,10-12].
From the other hand, it was shown [11] that the
current value of MAP is a function of three independent
body variables: 1) the deviation of the chemical composition of the cytoplasm of cells from some ideal composition, at which the required metabolic rate is realized; 2) the total demand of cells in nutrients; 3) the
ability of members (components) of FSS to saturate arterial blood with the required nutrients.
Let functions

x1 (t ), x2 (t ),...,xm 2 (t )

represent

the dynamics of concentrations of chemical components of the cytoplasm of a virtual cell. Although neither the number m2 nor the exact composition of the
variables

x1 (t ), x2 (t ),...,xm 2 (t ) in each cell is known

to us, we denote the ideal ratio of these concentrations
as x01 (t ), x0 2 (t ),..., x0 m 2 (t ) . For brevity, we replace
the

x1 (t ), x2 (t ),...,xm 2 (t )

by a X (t ) , and the

x01 (t ), x0 2 (t ),..., x0 m 2 (t ) – by X 0(t ) . Then the
function X (t )  X (t )  X 0(t ) will be a measure
of the deviation of the chemical composition of the cytoplasm of our virtual cells from the ideal composition.
Similarly,
we
assume
that

y1 (t ), y2 (t ),..., yn 2 (t )

represent the time-varying

concentrations of nutrients in arterial blood. The ideal
ratio of these concentrations we denote as
By
substituting
y01 (t ), y0 2 (t ),..., y0 n 2 (t ) .

y1 (t ), y2 (t ),..., yn 2 (t ) by
y01 (t ), y0 2 (t ),..., y0 n 2 (t ) – by

Y (t ) ,
and
Y 0(t ) , the function

Y (t )  Y (t )  Y 0(t )

will be the measure of the deviation of nutrients’ chemical composition in arterial
blood from their ideal composition.
We
also
assume
that
f1 (t ), f 2 (t ),..., f p (t ),..., f k 2 (t ) represent the
dynamics of the functional state of organs-components
of FSS. In particular, f p (t ) represents MAP. The ideal
values

of

these

functions

we

f 01 (t ), f 02 (t ),..., f 0 p (t ),... f
brevity,

the

denote as
0k 2 (t ) . For

list

of
functions
f1 (t ), f 2 (t ),..., f p (t ),..., f k 2 (t ) is substituted by a

(t ) , and the list of functions f 01 (t ), f 02 (t ),...,
f 0 p (t ),... f 0k 2 (t ) – by 0(t ) . By analogy

(5)

(t )  (t )  0(t ) is a measure for the deviation of the functional state of FSS from the ideal
state 0(t ) .
Speaking about the ideal condition of FSS, we
mean a state where a prolonged functioning of FSS
does not force the cells of FSS to become disordered.
This requirement will be generalized to every cell of the
body.
f p (t )

depends on physiological characteristics

one group of which relates to CVS but the second group
represents other components of FSS. To reveal relationships describing

f p (t )

under variations of character-

istics of second group, in the multidimensional vectorfunction ( f1 (t ),

f 2 (t ),..., f p (t ),... , f k 2 (t )) , the co-

ordinate f p (t ) is removed. The new vector-function

* ( f1 (t ), f 2 (t ),..., f k 2 (t )) further

is

wrote

as

* (t ) . By analogy with the formalization above, it is
0* (t ) and
assumed
that
functions
* (t )  * (t )  0* (t ) also do exist.
Thanks to several mathematical transformations,
the problem of finding the relationship between the
state of CVS (in particular, the level of MAP) and the
state of the non-CVS structures of FSS formally is reduced to the search for a three-dimensional function
*
Z (* (t ), f p (t )) with two arguments  (t ) and

f p (t ) .
What

do

we

know

about

the

function

Z ( (t ), f p (t )) ?
*

First –

f 0 p (t )

observed under values of

X (t )  0 , Y (t )  0 , and * (t )  0 is considered to be the normal value of MAP. Secondly –

f p (t )

* (t )

and

are in reciprocal relations: a de-

crease of  (t ) increases
*

* (t )

reduces

f p (t )

while an increase of

f p (t ) . Assuming total costs of ATP in

the body unchanged, the function

Z (* (t ), f p (t ))

can be represented in form of a hyperbolic dependence
of the type:

where
costs.

f p (t )  c / * (t ) ,
c  const reflects body’s

(6)
total energy
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Figure 1. Dependence of MAP on the vector-function  (t ) for different but constant (
values of organism’s energy expenditure.
*

The graph form of (6), shown in Fig. 1, illustrates
the reciprocal relationship of MAP, from the one hand,
and of the functional activity  (t ) of organs-providers of arterial blood’s substrates, from the other hand.
Under a given value of , every increase in the value
*

c

of  (t ) decreases MAP. For a fixed value of  (t )
, MAP the greater, the greater the energy expenditure
of the organism is.
In my opinion, this fundamental organism-scale
relationship is extreme important thus, without its understanding, the observer is not able to understand why
the arterial pressure does fluctuate despite stable (often
seemingly) activity of the organism [18,19].
The assumption c  const is true on short intervals of time. But the unstable environment often
*

*

c)

forces organism to activate functions of certain organs
and inhibit functions of others. Such shifts, excepting
the rare cases of compensating for opposite changes in
energy, change the values of the constant . If there
were no adequate changes in FSS, then in the cells of
the activated organs, very soon the ATP deficiency, developing an inhibited state, will appear [10-12].
Generally, MAP is not one of the strong homeostatic constants. Although physicians know that the hypertension is a common end-point for multiple disorders [2,3,4,21], the instabilities of MAP-level rarely
have been understood as a consequence of its adaptation to actual energetic needs of organism. These causalities, first formulated in the paradigm of "floating"
arterial pressure [11,19], schematically are depicted in
figure 2.

c

Figure 2. Diagram of the relationship of main determinants of MAP-level to maintain the proper
metabolism of cells.
The blood flow, mainly determined by MAP, is a
source factor for providing cells’ metabolism. However, alterations in both arterial and venous blood are
capable of aggravating the metabolism. Metabolic disorders are suppressing the cell life. In this state, cells

release low molecular weight agents (for example, see
[1,4,5,8,13,24]) that can modulate cardiovascular
mechanisms determining MAP.
There are four potential target mechanisms for
such modulations: chemoreceptor reflexes; kidneys and
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other excretory systems that alter TBV; mitochondria
providing the aerobe synthesis of ATP; and brain upper
structures forming synapses on the sympathetic and
parasympathetic neurons that control the heart function
and vessels’ tonus. Both external and internal stimuli
are the information background that independently affects the level of MAP. Under certain conditions, several low molecular weight agents can modulate current
activities of mechanisms that provide the cell metabolism by oxygen and nutrients. In general, this closed
physiological system is capable of coping main challenges and providing optimal metabolism in most of
cells despite casual alterations of local extracellular
physiochemical conditions.
The long-term MAP-level is set by the average
values of CVS’s parameters, presented in (5). At the
same time, these parameters are also under influences
of metabolites, thus, both acute and long-term values of
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CVS’s parameters can have additional shifts. Mechanisms that provide rapid or slow damping of deviations
of MAP from its average long-term level, realize their
function through operational changes in CVS’s parameters. Dampers become active at different levels of
MAP, without shifting its average long-term level.
In the most fundamental level, CVS’s actual parameters are in systems relations with cell-level critical
characteristics like the mean rate of energy production
and concentrations of contaminants in the cytoplasm.
An illustration of this statement is that chemoreceptor
reflexes cover and control both CVS and other organs
(lungs, kidneys, skin, and the digestive system)
[3,7,8,21]. Certainly, the complex, and multidimensional interrelations of the whole organism cannot be
visualized. Under certain reductions, in detail argued in
monograph [11], such visualization, built by means of
special computer models [15-17], is provided in Fig.3.

Figure 3. Complex relationships of MAP, cytoplasm contamination, energy lack,
cardiac output, and total peripheral resistance (TPR).
According to formula (5), MAP has four organism-scale determiners. Fig.3 shows that only two of
them concern CVS.
It is worthy to stress that every value of both MAP
and CO has to be considered normal but depending on
the given combinations of independent (during the
short-term observation) variables (TPR, Cytoplasm
contamination, and Energy lack).
Discussion
The current medicine is still feeling lack of fundamental notions necessary and sufficient for the commonly accepted health concept. If the doctor strongly
provides WHO’s protocols, the examinee cannot be
considered healthy in other ways than excluding every
disease declared by WHO. But it is impossible to do –
the diseases list consists of about 20 thousand pathologies. If the physician will to find the exclusive sign, neither the patient nor the doctor should agree to do it. In
practices, doctors are using their own experience and,
instead of strong diagnostic technology, often use the
intuition and heuristics.
Since the middle of the XX century, modeling
technologies penetrated into human physiology. But
methodologically, they have had been concentrated in

mainstreams of standard physiological-medical technologies only. About twenty years ago, the long-duration international Physiome project started
(http://physiomeproject.org/research). The project has
both technical and physiological aspects. In the last aspect, the declared goal was to create multi-scale quantitative models, incorporating genetic, molecular-biological, biophysical, biochemical, cell-level, tissue and
organ levels life events in order to explain main physiological and pathological phenomena in human organism. Nevertheless a huge intellectual and finance involvements and impressive technical achievements,
this biological aim is not provided yet.
In my opinion, the main cause of this failure is the
lack of a basic concept for integrating life processes.
This concept is only in the Darwinian theory of the natural formation of species. Experts in integrative physiology have concentrated their research efforts almost
exclusively in explaining of the coordinated functions
of organs. But there is no theory that would explain the
rules for the coexistence of specialized cells in a single
organism. Meanwhile, the search for these rules was
and is still the ultimate goal of my theoretical research.
In addition to [6], revised both HC and the individual
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adaptation concept, I had published other scientific
monographs and articles (see https://www.researchgate.net/profile/Rafik_Grygoryan/research), the
essence of which can be briefly summarized as follows.
Cells, forced to coexist in conditions of nutrients’
lack, first of all, have to find a compromise that would
allow the distribution of available resources in proportion to the needs of the cells. When looking at this problem from the evolutionary point of view, it becomes
clear that certain specialized cells conglomerations
each providing certain functions have had passed
through a sieve of evolution. Some of these conglomerations we know as organs or their anatomical and
functional systems, providing the cell with some nutrients, others – with others. At the same time, the
transport system (in later evolution stages – the lymph
system and CVS) became the common organs through
which nutrients came to the cells and the products of
their metabolism were taken away from the cells.
CVS’s main function is to maitain the proper level of
blood flow. And the way to achieve this function is to
create a pressure difference between the output of the
heart and its input. But CVS was and is still not responsible for the chemical composition of the inflowing and
outflowing blood. Other organs and mechanisms are responsible for these characteristics. Therefore, these organs should be integrated into a single FSS of cells material support. The optimal way to solve this problem
under the conditions of unpredictable changes in the
needs of each cell is the formation of such mechanisms
that increase or decrease the main function of both CVS
and material suppliers of nutrients. Thus, neuro-humoral regulatory mechanisms, where cell metabolites
play an important role in the operative tuning of the entire FSS to change the total needs of cells, were formed
[8].
Any concept of coexistence of our cells must take
into account these fundamental principles. But if you
accept them, you must admit that not cells exist for the
body, but rather the opposite: long-term existence of
the body is impossible without the proper – optimal metabolism of each cell. In fact, the multicellularity is
life’s form based on interdependences of cells and organism. There are multiple optimal states for the coexistence. Traditional interpretation of the health based on
the
inclusive
principle
of

X k  X kN  xkN ; k  1, K , should be widen.
We already know that the cell, being forced to
consume ATP molecules at an imposed rate exceeding
the current average rate of ATP synthesis, will soon
lack energy. Since this inhibits metabolism, a number
of biochemical transformations in such cell are interrupted. A part of the formed biochemical agents, penetrating into the cell nucleus, activate intracellular negative feedbacks and increases the rate of ATP synthesis.
Other low molecular weight chemicals seep through the
membrane of the stagnated cell and enter the lymph and
bloodstream. So with blood they reach those cells that
control the activity of producers of different nutrients.
At the same time, the circulatory system is potentiated,
i.e., MAP and blood flows increase. It is this last cir-
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cumstance, coupled with an increased function of excretory organs that are cleaning cells from accumulated
metabolites [6].
This scheme above explains the urgent response of
the body to metabolic problems in the cells. Previously
[13,18,20], a specific set of mechanisms that reconfigure organs and cells to the optimal metabolic regimen
with its long-term increase or decrease was explained.
The reader could object that the interdependence
of organs activities was well-known. Indeed, it is so.
But these inter-organic relationships didn’t stop specialists from applying the concept of homeostatic constants to a large list of morphological, biophysical, biochemical and physiological indicators of health, taking
their standardized values as the real norm. Namely, the
view on the organism as a set of systems and FSS of
different complexity allowed me to realize that both the
phylogenetic and ontogenetic adaptation mechanisms,
led to the formation of these systems, are the basis for
looking at the organism, at its physiology and pathologies from the point of view of the relativity. This point
of view is true despite many partial factors cover the
fundamental role of the relativity principle in biology.
Along with the diseases, the causes of which are
clearly in organ pathology, there are so-called age-associated diseases. They, slowly developing throughout
life, cover many organs and gradually impair the quality of health. The etiology of such diseases is not entirely clear, and the only thing modern medicine is capable of is a palliative fight against symptoms. The ageassociated diseases, often caused of chronic energy deficiency [22,23,25] and/or acid-base imbalance [3],
force researchers to think our theoretical concepts of
the laws, governing the functioning of our body, have
significant flaws. But the problem is that a number of
objective reasons hinder the elimination of these flaws
on a way of a qualitative leap in our understanding of
the physiological mechanisms of health and pathologies. I think, RC is the best understanding of main rules
evolutionarily appeared to optimize the coexistence of
220 types of our trillions cells.
Conclusion
Generally, RC states that certain characteristics of
the research object, previously considered to be independent, are inter-depended. In this sense, RC is applicable to living objects that always represent systems of
different complexity. In particular, the so-called human
physiological constants (like the body temperature, arterial pressure, heart rate, blood pH, others) are not
strongly constants but are partial variables of the organism which is a supersystem of trillions of cells of 220
types. Every cell is a dynamic object having a variable
metabolism rate in each phases of its cell cycle. Both
external and internal physicochemical factors independently modify the metabolism rate. In critical cases,
the extremely lowered metabolism is turning the cell in
a stagnated state. If this state is covering a lot of cells,
the health quality goes worsening. But multiple chemicals released by the stagnated cells flow with the blood
and activate multicellular mechanisms fighting against
cells stagnation. Thus, health is a compromise achieved
by mechanisms supporting cells coexistence in a way
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that minimizes the number of stagnated cells. The compromise is possible for practically infinite combinations
of values of biometrics. So, a correct assessment of human health requires the physicians to not be focused on
absolute values of the accessible but always limited homeostatic constants but provide a systems analysis of
their relative variations. Chemicals providing functions
of FSS and physiological RC should to be verified.
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Аннотация
В данной работе приводятся результаты исследований формирования изображений в инфракрасной
области спектра в полупроводниковой ионизационной камере. Анализируется теоретическое и экспериментальное пороговые значения мощности излучения. Результаты исследования используются для разработки нового класса фотографической камеры, общий вид которой, показан в данной статье.
Abstract
The results of the studies of formation of images in infrared area of the spectrum in ionization camera are
given in this work. Theoretical and experimental radiation cut – off are also analyzed. The results of the researches
come to the development of the new class of the photo – camera. General type of this camera is given in this article.
Ключевые слова: Приборы ночного видения, фотографическая регистрация, пространственно-временная диагностика, полупроводниковая ионизационная камера, инфракрасное излучение.
Keywords. Devices of night vision, photographic registration, existential diagnostics, semiconductor ionization the chamber, infrared radiation.
В настоящее время проблема создания приборов для формирования изображений в инфракрасной (ИК), рентгеновской и гамма излучений с высокой квантовой эффективностью, остается актуальной. В приборах ночного видения, космическом
фотографировании, пространственно-временной
диагностике ИК излучений объектов в ближней и
дальней области, для диагностики раковых заболеваний и в области дефектоскопии нужны современные приборы с применением новых достижений.
Полупроводниковая фотографическая ионизационная камера (ПФИК), в этих отраслях оптической техники является перспективной [1,2]. Газоразрядная ячейка с плоским полупроводниковым
электродом имеет уникальные свойства в полупроводниковой фотографической ионизационной камере (ПФИК). В последнее время с применением
know-how расширяется круг используемых полупроводниковых материалов в ПФИК. Полная картина процессов в газоразрядной ячейке при малых

зазорах не может быть удовлетворительно интерпретирована в рамках простой теории газового разряда [3,4]. Условия возникновения разряда в этих
зазорах достаточно не изучены.
В ПФИК фотоприемником инфракрасного излучения в диапазоне длин волн λ = 1,1÷4,2 мкм используется кремний, легированный платиной, а в
диапазоне длин волн λ = 8÷11 мкм – кремний, легированный серой.
Предлагаемой нами усовершенствованной камере волоконно-оптический элемент свободно состыкуется с электронно-оптическим преобразователем (ЭП-16 производство России) или видеоконтрольным устройством (ВКУ). Общие виды
фотографической полупроводниковой ионизационной камеры приведены на рис.1,а с охлаждением
жидкого азота и на рис.1,б – термоэлектрическим
охладителем.
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Рис 1 а. Полупроводниковая ионизационная камера
с охлаждением жидкого азота.
Изображение на выходе ионизационной камеры наблюдается визуально или фотографируется
на фотопленку, например, типа РФ-3, а также может быть передаваться на процессор компьютера,
например, через устройства “AMJEON PRO UZB”
(производство Корея).
Нами были исследованы влияние автоэлектронной эмиссии на фото- и термоэлектрические
характеристики газоразрядной ячейки в ПФИК при
охлажденном варианте камеры. Фотоприемник из
Si<Pt> был охлажден до температуры жидкого
азота, затем температура медленно поднималась.
При этом наблюдались темновые и фототоки газоразрядной ячейки. Эксперимент проводился при

10-3

Рис. 1 б. Полупроводниковая ионизационная
камера с термоэлектрическим охладителем.

остаточном давлении газа (воздуха) 0,2атм, длина
газоразрядного зазора составляет 30мкм. В ПФИК
между фотоприемником и контр электродом подавалось постоянное напряжение 1200 В. Интенсивность освещения имела значение 10-4 Вт/см2 в области длин волн λ = 2,4 мкм. На рис. 2 приведены
температурные зависимости темнового и фототоков, откуда видно, что в основном, они повторяют
полученные нами результаты предыдущей работы.
Однако в области низких температур (Т = 90 ÷ 105
К) имеет место скачкообразное изменения токов,
причем зависимость фототока является нормальным, а темнового тока – аномальным.
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Рис. 2. Температурные зависимости темнового
(кривая 1) и фототоков (кривая 2) в ПФИК с
фотоприемником из Si<Pt>.
Полученные экспериментальные результаты,
по-видимому, можно объяснить следующим образом:

автоэлектронную эмиссию при темновом токе
образуют равновесные носители тока. Их концентрация при низких температурах намного меньше,
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с повышением температуры их число и, тем самым,
сила тока растет. Однако энергия равновесных
электронов вырванных автоэмиссией с поверхности полупроводника недостаточна для образования
лавин таунсенда. В наших условиях при температуре 100К темновой ток скачкообразно падает. Основная часть равновесных электронов, вырванных
автоэмиссией с поверхности фотоприемника, ускоряется в электрическом поле, при столкновении с
молекулами газа поглощается. Дальнейшее повышение температуры приводит к увеличению числа
равновесных носителей и нарастанию темнового
тока (кривая 1). Фототок (кривая 2) в области температур ~100К имеет скачок вверх, это наблюдается при повышении температуры по пути А. При
снижении температуры по пути В, то есть при охлаждении системы, фототок в области температур
~90К скачком падает.
Таким образом, в сверхтонкой газоразрядной
ячейке с фотоэлектродом из кремния, легированного платиной (Si<Pt>) при неравновесных процессах наблюдается фотоэлектрический гистерезис
(этот термин используется впервые) связанный с
автоэлектронной эмиссией. С самого начала концентрация неравновесных носителей вырванных
авто эмиссией всегда больше, только лишь их интенсивность недостаточно для лавин таунсенда.
При повышении температуры равновесные носители играют роль подачи дополнительной энергии
для размножения ионов. И с этого момента со скачком начинается таунсендовский разряд.
Заметим, что скачкообразное уменьшение темнового тока и скачкообразное увеличение фототока
– есть новый положительный эффект, влияющий
на увеличение контрастности (кратности – отношение фототока к темновому току), то есть на чувствительность ПФИК. По-видимому, для каждого
нового фотоприемника в ПФИК должно быть область фотоэлектрического гистерезиса. Если это
подтверждается, то можно ещё раз убедиться в том,
что автоэлектронная эмиссия играет основную роль
газового разряда с полупроводниковым электродом
при сверхтонком зазоре.
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Таким образом, наличие автоэлектронной
эмиссии оказывает положительное воздействие на
пространственную стабилизацию газового разряда.
Поток электронов, вырываемых полем из фотокатода, не только обеспечивают условий развития таунсендовского или тлеющего разрядов, но и, приводит к интенсивной нейтрализации объемного заряда положительных ионов в разрядном
промежутке, и тем самым отдаляют условия такого
искажения распределения электрического поля в
газоразрядной ячейке. Автоэлектронная эмиссия
при газовом заполнении играет роль поставщика
электронов для лавин таунсендовского или тлеющего разрядов в сверхтонкой газоразрядной ячейке
с полупроводниковым электродом. Отметим, что
наблюдаемый автоэлектронный ток контролируется фотосопротивлением полупроводника, то есть
интенсивностью излучения, при этом изображение
объекта получается отчётливо контрастным.
Фотографирование объектов на инфракрасном
излучении с длиной волны до λ = 11 мкм с помощью ПФИК всегда надёжны и просты. В настоящее
время открывается, новые возможности ПФИК для
диагностики раковых заболеваний у человека в
ближней части инфракрасного спектра.
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Анотація
Незбалансоване харчування в ранньому віці з дефіцитом білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінералів
і мікроелементів може призвести до руйнівних змін органічного матриксу кісткової тканини.
Мета: вивчити вплив дефіциту різних дієтичних режимів на органічний матрикс кісткової тканини.
Матеріали та методи. Вивчали вплив 28-денного 30% дієтичного обмеження і періодичного голодування на органічний кістковий матрикс 3-місячних щурів-самців (n = 32) лінії Вістар було вивчено. Досліджували три групи тварин: група I - контроль, група II - обмеження харчування 30%, група III - періодичне
(через кожні 2 дні) добове голодування (обмеження енергії 100%, нульова калорійність).
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Результати. Активність лужної фосфатази в II групі знизилася на 37,3% в сироватці крові і на 31,1%
в кістковій тканині в порівнянні з контролем. При періодичному щоденному голодуванні активність знижується на 36,7% в сироватці крові і на 30,2% в кістковій тканині в порівнянні з контрольними значеннями.
Активність кислої фосфатази в сироватці крові знизилася у щурів груп II і III на 36,2 і 37,5% відповідно і
в кістковій тканині на 47,4% і 37,7% в порівнянні з контрольною групою. Концентрація глікозаміногліканів підвищилася на 101,7% в сироватці щурів групи II і на 35,6% в сироватці щурів групи III. Виявлено
зниження концентрації уронових кислот у кістковій тканині щурів групи II. Було показано, що дозована
аліментарна депривація впливає на вільні амінокислоти кісткової тканини, включаючи лізин, цистин, аланін і метіонін, які безпосередньо беруть участь в синтезі метаболізму колагену і кісткової тканини. Збільшення концентрації вільних амінокислот спостерігалося в умовах 30% обмеження харчування і періодичного щоденного голодування.
Висновки. Зроблено висновок про те, що 30-відсоткове обмеження харчування і періодичне голодування в ранньому онтогенезі (період статевого дозрівання) призводять до несприятливих змін біохімічних
маркерів метаболізму органічного матриксу та інгібують ремоделирование кісткової тканини.
Abstract
An imbalanced diet at an early age with a deficiency of proteins, fats, carbohydrates, vitamins, minerals and
trace elements, can lead to destructive changes in the organic bone matrix.
Objective: to study the effect of various dietary restriction regimes on the organic matrix of bone tissue.
Materials and methods. The effect of 28-day 30 % dietary restriction and periodic fasting on the organic
bone matrix of 3 months old male rats (n = 32) of the Wistar line was studied. Three groups of animals have been
investigated: group I - control, group II – 30% dietary restriction, group III - periodic (every 2 days) daily fasting
(100% energy restriction, zero calories value).
Results. Alkaline phosphatase activity in group II decreased by 37.3% in blood serum and by 31.1% in bone
tissue compared to control. With periodic daily fasting the activity decrease by 36.7% in blood serum and by
30.2% in bone tissue compared to control values. The activity of acid phosphatase in serum has decreased in rats
of group II and III by 36.2 and 37.5%, respectively, and in bone tissue by 47.4% and 37.7%, compared to the
control group. Glycosaminoglycan concentration increased by 101.7% in the serum of group II rats and by 35.6%
in the serum of group III rats. A decrease in uronic acid concentration in the bone tissue of group II rats was found.
It has been shown that dosed alimentary deprivation affects the free amino acid composition of the bone tissue,
including lysine, cystine, alanine and methionine, which are directly involved in the synthesis of collagen and bone
tissue metabolism. An increase in concentration of free amino acids was seen under the conditions of 30% dietary
restriction and periodic daily fasting.
Conclusion. It was concluded that as a 30% dietary restriction and periodic fasting in early ontogenesis (puberty period) leads to adverse changes in the markers of organic matrix metabolism and inhibits the bone tissue
remodeling.
Ключові слова: органічний матрикс, маркери ремоделювання, кісткова тканина, аліментарна деривація, незбалансоване харчування.
Keywords: organic matrix, markers remodeling, dietary restriction, bone tissue, alimentary deprivation.
1. Introduction
An unbalanced diet, namely, deficiency in
proteins, fats, carbohydrates, vitamins, minerals, and
microelements, can lead to abnormal development of
organic and inorganic matrix [1–4]. Balanced nutrition,
meaning all the necessary components are present in
the diet, provides conditions for the physiological formation of the skeleton. The study of the impact of
various malnutrition states on a bone matrix of young
rats is of particular relevance. Thereby, the data discussed here regarding the differential effects of 28-day
30 % dietary restriction and periodic fasting on the organic bone matrix of 3 months old male rats.
2. Literature review
The nutrients from the diet are used by the body as
substrates for metabolic processes in cells and tissues.
Reducing calorie intake is the most famous method to
decrease the intensity of metabolism and increase life
expectancy [1, 2]. Balanced nutrition, meaning all the
necessary components are present in the diet, provides
conditions for the physiological formation of the skeleton [3, 4]. A partial or complete deficiency of one of the
dietary components can cause abnormal development
of bone tissue [5, 6]. This, in turn will alter the bone

density, strength and markers of the organic and inorganic matrix [7, 8]. Classical experiments [1, 9]
concluded that a decrease in caloric intake and food
mass by 30-40% lead to increased fragility of the femoral bones of rats. Other researchers observed a decreased synthesis and faster break-down of connective
tissue collagen in young rats whose caloric intake was
decreased by 40% for a 4-month period [10]. The critical caloric restriction diet leads to a decrease in weight,
bone density and calcium content of bone tissue, inhibits the synthesis of PTH and calcitonin and accelerates
bone tissue aging [11]. Recent studies in people have
shown that weight loss due to a daily caloric restriction
diet leads to a decrease in bone mass [5], but not always
[12] to unfavourable changes in markers of bone metabolism. For example, some controlled calorie restriction diets were accompanied by a decrease in osteocalcin concentration [13] and activity of bone alkaline
phosphatase [5] that lead to an increase in resorption
markers, in particular C-terminal telopeptide of type I
collagen (CTX) [14, 5]. Some effects of nutrients may
be mediated and indirect. Moreover, the correlation between nutrient content and condition of the bone tissue
may be transient and differ from the long-term effects.
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There are difficulties in identifying a clear relationship
between the markers of physiological bone remodeling
and dietary habits. There is some uncertainty about the
effects of periodic daily fasting, which usually lasts
from 16 to 48 hours [15]. This new dietary habit helps
to decrease body weight but its effect on bone tissue
remains unexplained and some researchers report negative effects [16, 17].
An unbalanced diet, namely, deficiency in
proteins, fats, carbohydrates, vitamins, minerals, and
microelements, can lead to abnormal development of
organic and inorganic matrix. Thereby, the study of the
impact of various malnutrition states on a bone matrix
of young rats is of particular relevance.
3. Materials and methods
Studies were conducted in the Bogomolets Institute of Physiology National Academy of Sciences of
Ukraine, Shevchenko Kyiv National University on
three-month-old male rats between 2017–2019. The
performance of the experiment and exposure procedures were conducted in accordance with the Experimental Protocol approved by the Animal Experimentation Ethics Committee of Bogomolets Institute of Physiology National Academy of Sciences of Ukraine. All
manipulations with animals were carried out in accordance with the European Convention for the Protection
of Vertebrate Animals 2010/63 / EU, Used for Experimental and Scientific Purposes (ARRIVE, Great Britain and Strasbourg, 1986).
Study of the effect of dosed alimentary deprivation
on the organic matrix of bone tissue was conducted on
32 young male Wistar rats for 28 days. The condition
of the bone tissue in male rats, in contrast to females,
does not depend on periodic hormonal variations.
Groups consisted of 12 young rats (3 months old at the
beginning of the experiment, which corresponds to
puberty) [18]. Animals in the control (I) group were on
the standard diet of the vivarium (6g per 100g
bodyweight in 24h) with the physiological
concentration of calcium in food and free access to
water. For the experimental groups, the classical model
of a daily dietary restriction was applied with a 30%
decrease in dietary mass (group II) relatively to the
balanced diet [1]. The content of all the dietary ingredients was reduced by 30%, including minerals and vitamins necessary to build the skeleton. Group III was the
subject of a periodic (every 2 days) daily fasting (100%
energy restriction, zero calories). All animals were under observation of a veterinary physician in standard
conditions of an accredited vivarium of Bogomolets Institute of Physiology of National Academy of Sciences
of Ukraine, subject to the general principles of bioethics according to the international principles of European Convention for the protection of vertebrate animals used for research and other scientific purposes
(Strasbourg, 1986) in the natural cycle of light/dark.
Had free access to water. Biochemical markers of bone
tissue were analyzed by spectrophotometric and chromatographic methods.
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Blood serum was used to determine the markers
of bone formation – the activity of alkaline phosphatase
(ALP, CE 3.1.3.1 'Lahema', Czech Republic) and its
bone isoenzymes, and bone resorption markers - the total catalytic activity of acid phosphatase (AP, CE
3.1.3.2), tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP, BioSystems, Spain) and concentration of glycosaminoglycans (GAG) [19]. The results of the biochemical
study of phosphatase activity were calculated (in accordance with generally accepted indicators of bone
marrow status in the form of phosphatase index: ALP /
AP and ALF / TRAP, which show the ratio of osteosynthetic and osteolytic phases of osteogenesis. Bone
tissue was examined for the content of uronic acids
[20], hyaluronidase activity [21] and lipid and amino
acid composition using thin-layer chromatography. To
determine the basic fractions of bone tissue lipids, the
muscles were removed from the femoral bone and bone
marrow washed out. A piece (100 mg) was then degreased and dehydrated in alcohol: acetone (1 : 2) solution, which was then evaporated. It was then evaporated, dry lipid residue was dissolved in 100 ml mixture
of chloroform, benzene, and acetone (1 : 2 : 1) and applied to marked chromatogram by microsyringe. Chromatographic separation of total lipids was performed
on manufactured Silufol plates (Czechia) 15 × 15 cm,
previously activated for 1 hour at 110°C in a thermostat. At the same time, for better saturation, the chromatographic chamber was supplied with filter paper
and poured with a mixture of solvents: hexane-diethyl
ether-acetic acid (7 : 23 : 1) [22]. To determine the
amino acid composition of the bone tissue, the
skimmed and dehydrated femur was subjected to hydrolysis at 1000 C for 20 minutes in a solution of 0.04
M Н3СООН (1:10). Centrifuged for 30 min at 3000
revolutions per minute. The supernatant was evaporated at 40-60°C and dissolved in 0.1 ml of 50 %
С2Н5ОН. Then it was placed on a chromatograph
marked with a 20 μl microsyringe. For overclocking, a
solvent system was used which included isoamyl alcohol-butyl alcohol-acetic acid-formic acid-water
(9:7:4:25) in volume [23].
Statistical analysis of the obtained results. The mathematical processing of the research results was worked
out statistically using a program package Statistica 6.0
software (Stat Soft, Tulsa, USA). Average values of obtained indices (x) with standard deviations (SD) were
determined. Differences between the mean values were
considered statistically significant at P < 0.05
(ANOVA).
4. Results
The ALP activity of group II rats (dietary restriction
30%) decreased by 37.3% (Р < 0.05) in blood serum,
and by 31.1% (Р < 0.05) in bone tissue compared to
baseline data (Fig. 1). In group III (periodic daily fasting) ALP activity also decreased by 36.7% (Р < 0.05)
in blood serum and by 30.2% (Р < 0.05) in bone tissue
compared to control data. Thereby, both modes of dietary restriction create preconditions for inhibiting osteogenesis in young rats.
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Fig. 1. The activity of alkaline phosphatase in serum:
a - and bone tissue; b - of 3-month-old rats:
1 solid lines – control group, 2 – after 28-day 30% dietary restriction, 3 – and periodic fasting (х ± SD, n = 12),
* – difference of the experimental samples compared to the control is statistically significant (P < 0.05)
Rats of groups II and III showed a decrease in the activity of acid phosphatase in the blood serum by 36.2%
and 37.5% (Р < 0.05), and in bone tissue by 47.4% and 37.7% (Р < 0.05), respectively. The activity of TRAP
decreased by 25.8% (P < 0.05) in group II and by 31.2% (Р < 0.05) in group III (Fig. 2).
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Fig. 2. The activity of acid phosphatase:
a - and tartratresistent acidic phosphatase; b - in the serum of 3-month-old rats:
1 solid lines – control group, 2 – after 28-day 30% dietary restriction, 3 – and periodic fasting (х ± SD, n = 12),
* – difference of the experimental samples compared to the control is statistically significant (P < 0.05)
The index of activity of alkaline phosphatase to
acid phosphatase (ALP / AP) and the activity of ALP to
the activity of TRAP (ALP / TRAP) in the serum of
control young rats was 6.39 and 11.72, respectively.
After modeling the conditions of 30% dietary
restriction (Group II), ALP / AP = 6.63 and ALP /
TRAP = 10.76. In young rats of group III, modeling the
conditions of periodic daily fasting, the ALP / AP index
was 6,89, and ALP / TRAP = 12.51. In the bone tissue
of group ІІ animals, the ALP / AP ratio increased by 1.3
times, and in the group ІІІ did not differ from the
control values. If ALP/AP ratio of the control group is
46.6, then with a 30% dietary restriction, it is 60.6, and
with periodic daily fasting – 43.8. This may indicate

that a lack of nutrition caused by any of the investigated
variants at a young age, will alter the physiological
intensity of bone remodeling.
Glycosaminoglycans - acidic polysaccharides that
are part of proteoglycans. Their physiological function
in bone tissue is to regulate fibrillogenesis of collagen,
to create cross-linking of collagen fibers, to maintain
the integrity of the organic matrix and to fix the
inorganic component of the connective tissue hydroxyapatite crystals.
In the conducted experiments, we observed an
increase in GAG concentration of blood serum by
101.7 % in group ІІ and 35.6% (P < 0.05) in group ІІІ
(Fig. 3).
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Fig. 3. The concentration of glycosaminoglycans in the serum of 3-month-old rats:
1 solid lines – control group, 2 – after 28-day 30% dietary restriction, 3 – and periodic fasting (х ± SD, n = 12),
* – difference of the experimental samples compared to the control is statistically significant (P < 0.05)
Hyaluronidase activity is a combined action of two
lysosomal enzymes: hyaluronoglucosaminidase and
hyaluronoglucuronidase, which split GAG in the bone
tissue. In the blood serum of both groups I and II,

hyaluronidase activity tended to increase. This may
indicate an acceleration of bone resorption rate.
The concentration of uronic acids in bone tissue
was reduced in both groups after remodeling the
conditions of dietary restriction and periodic fasting,

Slovak international scientific journal # 34, (2019)
but a decrease by 26.1% (P < 0.05) was seen only in
rats of group II compared to control group (Fig. 4).
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Fig. 4. The concentration of uronic acids in bone tissue of 3-month-old rats:
1 solid lines – control group, 2 – after 28-day 30% dietary restriction, 3 – and periodic fasting (х ± SD, n = 12),
* – difference of the experimental samples compared to the control is statistically significant (P < 0.05)
The concentration of total lipids in the bone tissue
of young rats in the control group was 102.8 ± 3.61 mg
/ g of raw bulk mass. Lipid fractions were distributed in
the femoral bone as follows: 29.2% total phospholipids,
22.9% total cholesterol, 27.7% free fatty acids and
23.0% triglycerides. The overall ratio between these

fractions was 0.29:0.23:0.28:0.23. With 30 % dietary
restriction, a 14.6% increase in the concentration of
total cholesterol (P < 0.05) and a 29.3% increase in free
cholesterol (P < 0.05) were detected. In rats of group
III, the lipid fractions did not change compared to the
control group (Table 1).
Table 1
Lipid fractions content in the bone tissue of young rats of Wistar line
(mg/g of raw bone tissue, x ± SD, n = 12, duration of the experiment – 28 days)
Indexes
Control
30% dietary restriction
Δ%
Periodic fasting
Δ%
Phospholipids
29.16±1.90
29.32±1.23
+0.2
30.16±1.53
+3.4
Ethers
10.84±0.71
10.61±0.66
-2.1
11.34±0.64
+4.2
Cholesterol Free
12.10±0.90
15.65±0.94*
+29.3
12.09±0.65
-0.1
Total
22.90±1.12
26.24±1.15*
+14.6
23.43±0.85
+2.3
Free fatty acids
27.69±0.87
28.26±1.47
+2.1
27.44±1.19
-0.9
Triglycerides
23.03±0.97
20.44±1.176
-29.6
20.94±1.42
-9.1
Total lipids
102.78±3.61
107.12±4.47
+4.2
101.84±4.83
-0.9
Note: * – difference of the experimental samples compared to the control is statistically significant (P < 0.05)

Studying the free amino acid composition of bone
tissue of young rats in group II (30% dietary
restriction), a 35.0 % increase in the concentration of
cysteine and cystine was observed, ornithine and
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glucosamine increased by 68.0%, lysine and asparagine
by 20.1%, alanine and glutamine by 42.1%, tyrosine
and glutamic acid by 13.6 % relative to the control
values (P<0.05) (Fig. 5).
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Fig. 5. Changes in the amino acid composition of bone tissue of 3-month old rats after 28-day 30% dietary
restriction: a - 1 solid lines – control group, 2 – cysteine+cystine, 3 – ornithine+glucosamine,
4 – lysine+asparagine, 5 – alanine+glutamine, 6 – tyrosine+glutamic acid, and 28-day periodic fasting;
b - 1 solid lines – control group, 2 – cysteine+cystine, 3 – glycine + methionine,
4 – alanine+glutamine, 5 – treonin +izovalin, 6 – phenylalanine,
* – difference of the experimental samples compared to the control is statistically significant (P < 0.05)
The amino acid composition of bone tissue in
animals of the third group changed differently (Fig. 5).
They showed an increase in concentrations of cysteine
and cystine by 37.2 %, glycine and methionine by 47.9
%, alanine and glutamine by 32.5 %, treonin and
izovalin by 38.1 % (P < 0.05). The phenylalanine
concentration decreased by 33.3 % (P < 0.05) compared
to control.
5. Discussion
Conditions and nutritional value of a diet have a
direct impact on the structure, metabolism, and
function of bone tissue [24, 8]. The greatest impact is
seen during the period of intense bone growth in young
animals with subsequent changes in the organic and
inorganic matrix, strength and morphology [25, 26].
The bone metabolism markers have been widely used
to determinate the variations in the bone remodeling
process and indicate modeling and remodeling of bone
tissue during pubertal growth and maturation [27, 28].
Previously, it was shown that decreased nutrition, as a
result of dietary restriction, in the period of skeleton
formation in young rats creates preconditions for bone
tissue defects [29]. In three-week-old rats with 30%
dietary restriction for 9 weeks, lower mineral density
and reduced strength of bones were observed, as well
as the reduced weight of cortical and distal femur. Also,
serum leptin and IGF-1 levels were decreased. Daily
dietary restrictions resulted in decreased levels of bone
formation markers, namely osteocalcin [13], reduced
activity of bone alkaline phosphatase [14, 5] and
increased content of bone resorption marker C-terminal
telopeptide of type I collagen [14, 13, 5]. In recent
studes showed young rats (5–6 weeks of age) were
subjected to 4 days of fasting once or twice, and
observed the various effects of fasting. As a result,
extreme dietary restrictions (fasting) had negative
impacts on bone, muscle and digestive organ function
such as organ atrophy and decreasing bone density [30,
17].

The acquired data allows us to emphasize the fact
that dosed alimentary deprivation, in a way of 30%
dietary restriction or periodic daily fasting, changes the
level of biochemical markers of physiological bone
remodeling in young rats. This is evidenced by a
decrease in the activity of ALP - one of the main
enzymes of bone-forming osteoblasts, and the activity
of AP and TRAP - the enzymes of osteoclasts, cells
responsible for bone resorption. These results are in
agreement with the data on the key role of osteoblasts
in osteoclast maturation and activation of bone
resorption [31].
Disturbance of a balance between bone resorption
and bone formation occurs not only in pathological
conditions such as osteoporosis or osteopetrosis [32]
but also in physiological conditions, for example,
skeletal growth in children [33, 34]. Under
physiological conditions, bone collagen is preferably
composed of fibrils grouped into fibers. These fibers
together with proteoglycans create a single mineralorganic complex - glycosaminoglycans-collagenhydroxyapatite. Glycosaminoglycan molecules as a
structural component of proteoglycans play the role of
a substance that cements fibrils and affects the strength,
elasticity and biomechanical properties of bone tissue.
Glycosaminoglycans create cross-links of collagen
fibers, forming an organic network in which the
crystals of hydroxyapatite are fixed in the corners. They
form a structurally organizational network of calcium
phosphate located between collagen fibrils.
Glycosaminoglycans concentration increase in blood
serum by 100% in animals with 30% dietary restriction
and 33% in animals in a periodic daily fasting group
may indicate a simultaneous intensification of collagen
destruction, meaning destructive changes in the organic
matrix of bone tissue. This can be considered as one of
the compensating mechanisms for the adverse effects
of the nutritional deficit, aimed at preserving the
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physiological balance of bone tissue formation and
resorption in the body.
Amino acids play a significant role in the trophic
processes of bone tissue. Dosed alimentary deprivation
affects the free amino acid composition of the bone
tissue, including lysine, cystine, alanine and
methionine, which are directly involved in the synthesis
of collagen and bone tissue metabolism. With 30%
dietary restriction and periodic daily fasting, the
increase in free amino acids was observed (P < 0.05).
This may indicate a decrease in collagen synthesis in
the organic matrix of bone tissue. Obtained results are
consistent with the above-mentioned data regarding the
concentration of glycosaminoglycans, uronic acids and
indicate a negative impact on young animals in both
modes of dietary restriction.
Bone tissue, with its strength and reliability, is
very sensitive to the influence of external factors.
Recent studies have shown that during the period of
both bone tissue growth and its involution, balanced
nutrition with a sufficient amount of all the necessary
components plays a crucial role. The actual diet of the
Ukrainian population is irrational, unbalanced, mainly
due to the pronounced deficiency of proteins, vitamins
and minerals [35, 36]. Deficient nutrition at an early age
can be a predictor of defects in organic matrix
mineralization at subsequent stages of ontogenesis.
Even limited alimentary deprivation at an early age,
especially in sensitive developmental periods, is
capable of irreparable defects in the biochemical
mechanisms of the organic bone matrix formation and
subsequent stages of osteogenesis.
Dosed alimentary deprivation removes a
significant amount of mineral components that are
necessary for bone tissue formation at a young age,
which can inhibit the development of bone. It has been
established that any activation of osteogenesis
processes occurs only after the previous destruction of
obsolete elements of bone tissue. The weakening of the
cross-link fibers can indicate the inhibition of both
stages of physiological remodeling. In the case of dosed
alimentary deprivation, new conditions are formed and
a new dynamic process leads to the adaptation reactions
that depend on duration and amplitude of the influence.
As a result, a new, more appropriate functional system
is formed. However, the result may not be sufficient to
ensure that the organism is fully adapted to a new
environment, or adaptation can be achieved at the cost
of significant tension and partial exhaustion of
regulatory mechanisms.
6. Conclusion
1. Based on the results of our experimental
studies, we can conclude that the processes of bone
tissue degradation begin with a violation of the
physiological state of the organic matrix, and not with
the demineralization of the definitive forms of bone
tissue.
2. Dosed alimentary deprivation, either 30%
dietary restriction or periodic fasting, in early
ontogenesis (puberty period) leads to adverse changes
in the markers of metabolism of the organic matrix and
inhibits the remodeling of bone tissue. This is
evidenced by a decreased activity of alkaline
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phosphatase, acidic and tartratresistant acid
phosphatase, an increased concentration of
glycosaminoglycans and free amino acids that are
involved in collagen synthesis and bone tissue
metabolism.
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Анотація
Стаття присвячена висвітленню особливостей спеціального виду використання об'єктів тваринного
світу, а саме добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах
чи в неволі та його розмежування з іншими різновидами спеціального використання дикої фауни. Значну
увагу приділено вивченню позицій науковців щодо даної проблематики.
Abstract
The article deals with the features of the special use of wildlife objects, namely the extraction (acquisition)
of wild animals for the purpose of keeping and breeding under arbitrary conditions or in captivity and distinguishing it with other varieties of special use of wild fauna. Much attention has been paid to the study of the views of
scientists on these issues.
Ключові слова тваринний світ, національне законодавство, спеціальне використання, тварини у
неволі, дикі тварини, напіввільні умови.
Keywords: fauna, national legislation, special use, captive animals, wild animals, semi-free conditions.
Постановка проблеми. Науковці Світового
фонду дикої природи зазначають, що популяції ссавців, птахів, риб, рептилій та земноводних в середньому зменшились на 60 відсотків лише за 40 років.
Головними загрозами для видів є деградація та надмірна експлуатація дикої природи. Тому людству
необхідно збалансувати своє споживання з потребами природи [1]. Як показує практика, охоронних
заходів та заборон є замало для існування диких
тварин, їх репродукції та підтримки чисельності.
Саме тому в світі розвивається тенденція проведення заходів, пов'язаних з утриманням і розведенням диких тварин у напіввільних умовах чи в неволі, що повинно забезпечити збільшення популяції дикої фауни, а також задовольнити матеріальні
та інші потреби суб'єкта.
В юридичній літературі нашої держави значна
увага приділяється мисливству та рибальсту як спеціальним видам використання дикої фауни, а інші
різновиди, які є більш складними для вивчення, і
досі мають незначні наукові досягнення. Тому пропонуємо розглянути спеціальний вид використання
дикої фауни щодо добування (придбання) диких
тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичною базою для написання статті
стали напрацювання відомих українських і закордонних вчених у галузі екологічного права, зокрема, Л.О. Бєлих, М.М. Бринчука, А.П. Гетьмана,
Р.Х. Гіззатулін, Т.В. Григор'єва, О.С. Колбасова,

С.С. Констандініді, Л.Д. Нечипурок, В.В. Петров,
П.В. Тихий, В.В. Шеховцова та ін.
Метою статті є ґрунтовне вивчення спеціальної юридичної літератури та нормативно-правової
бази щодо спеціального використання дикої фауни.
Аналіз різновидів спеціального використання диких тварин. Дослідження добування (придбання)
диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в не волі як самостійного
виду спеціального використання.
Виклад основного матеріалу. Право використання тваринним світом поділяється на загальне і
спеціальне, яке закріплене в юридичній літературі і
передбачене екологічним законодавством України.
Спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу – це усі види користування тваринним світом (за винятком любительського та спортивного рибальства у водоймах загального користування), що здійснюється їх
вилученням (добуванням, збиранням і таке інше) з
природного середовища [2, с. 682].
У свою чергу спеціальне використання об'єктів
тваринного світу обумовлене метою вилучення і
споживання їх корисних властивостей. Згідно зі ст.
38 ЗУ «Про охорону навколишнього природного
середовища» в порядку спеціального використання
природних ресурсів на меті є здійснення виробничої та іншої діяльності людини.
Серед традиційних видів права користування
тваринним світом – мисливства і рибальства – законодавчо закріплені ще інші види використання ди-
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кої фауни, які опинились в правовому полі з прийняттям Закону УССР від 27 листопада 1981 року
«Про охорону і використання тваринного світу».
До цих видів відноситься: використання тварин у
наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях з метою одержання продуктів життєдіяльності, а також заходів, спрямованих на регулювання чисельності окремих видів тварин, їх переселення чи акліматизацію [3 с. 320].
Питома вага перелічених напрямків діяльності
не така вже й значна порівняно із загальним обсягом впливу на тваринний світ мисливства і рибальства. Але потрібно мати на увазі, що переважна більшість тваринного світу не відноситься до об'єктів
мисливства та рибальства. Таким чином, залишається велика кількість питань щодо регулювання різновидів спеціального використання дикої фауни ,
які не мають чіткої регламентації в законодавстві та
потребують розвитку законодавства щодо утримання і розведення диких тварин у напіввільних
умовах чи в неволі. Це є досить великою прогалиною, як для розвитку законодавства держави, так і
для екологічної науки в цілому. Необхідно відмітити, що вперше спеціальний вид використання об'єктів тваринного світу, а саме використання диких
тварин з метою утримання і розведення в неволі чи
напіввільних умовах для комерційних та інших цілей був закріплений у ст. 23 ЗУ «Про тваринний
світ» 1993 року.
Важливим завданням є узагальнення та використання наукових досягнень, які були здобуті вченими щодо розведення диких тварин у напіввільних
умовах чи в неволі. Адже, попит на добування тваринного світу тільки росте, а діяльність щодо проведення ефективних заходів з відтворення та підвищення популяції є нерезультативними порівняно з
провідними Європейськими державами. Отриманні
знання також можуть бути використанні для підвищення ефективності ведення господарської діяльності пов'язаної з отриманням м'ясної продукції,
продажу тварин для мисливських господарств та іншої діяльності.
Так, П.В. Тихий в своїй роботі відзначає, що
відповідно до ЗУ «Про тваринний світ» визначені
певні ознаки тварин, що знаходяться у рамках екологічного законодавства. Автор виділяє дві біологічні ознаки – це існування тварин як живих істот та
стан дикості. З приводу другої ознаки дослідник
вважає, що вона є істотною ознакою, оскільки, з точки зору біології та змісту ст.2 Конвенції про біологічне різноманіття, є ідентифікаційним маркером
розмежування тварин, на еволюцію яких впливає
людина, і всіх іниших живих тварин [4, с. 16-17]. В
юридичній літературі не завжди враховується різниця між біологічними та середовищними ознаками, що призводить до ототожнення стану дикості
тварин зі станом їх природної волі [5, с. 548]. Тобто
біологічні ознаки вказують на внутрішній стан тварин, а серодовищні ознаки визначають їх зовнішній
стан. Важливою і часто дискусійною є середовищна
ознака.
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Фауністичне законодавство України є досить
прогресивне, так як на відмінно від країн, які входили до складу колишнього СРСР, воно регулює відносини не лише диких тварин, які знаходяться у
стані природної волі, але й тварин, які знаходяться
у напіввільних умовах та неволі.
У теорії екологічного права сформована позиція, відповідно до якої об'єктами екологічних відносин можуть бути лише ті предмети матеріального
світу, які не втратили «екологічний зв'язок» з навколишнім природним середовищем [6, с. 73]. О.С.
Колбасов зазначає, що не вважає природними об'єктами предмети, які внаслідок докладання до них
людської праці відокремлені від природного середовища, перетворені на сировину, знаряддя праці
чи споживчі продукти [7, с. 6]. Так вчений приводить наступний приклад. В Приоксько-Терасному
заповіднику утримуються декілька десятків зубрів
у вольєрах, у великих загонах. Незважаючи та те,
що умови проживання тварин максимально приближені до стану природної волі, але їх не можна
вважати станом природної волі. Але їх життєвий
простір все таки обмежений, до того ж їх підгодовували штучно. Тому в таких умовах зубри розглядаються як власність заповідника, на яке законодавство про тваринний світ не поширюється. Однак, не
можливо зробити висновок, що вони погано охороняються, вони охороняються достатньо добре, але
не як природний об'єкт, а як товарно- матеріальна
цінність [8].
Досить схожої позиції дотримується С.С. Константініді, який зазначає, що з точки зору правового
режиму, необхідно відмежовувати диких тварин,
які знаходяться у стані природної волі, та диких
тварин, відокремлених в якості продукту праці, від
своїх зв'язків з природним середовищем, котрі
втратили стан природної свободи. Тобто, дикі тварини (наприклад в зоологічних парках, які розводять на фермах та інших господарствах) охороняються правом не об'єктів природи (об'єкт екологічного права), а продуктів праці, які належать
власнику. І тому тварини повинні перебувати саме
у стані природної волі, тобто в необмеженому людиною безпосередньому зв'язку з навколишнім середовищем [9, с. 78-80].
М.М. Бринчук стверджує, що дикі тварини, які
утримуються в неволі (в зоологічних парках, акваріумах та ін.), не являються об'єктом тваринного
світу в сенсі законодавства про навколишнє середовище. Відносини з приводу таких видів тварин регулюються аграрним, цивільним і іншим законодавством [5, с. 548]. Окремо взятий об'єкт тваринного світу чи їх популяція можуть існувати
виключно в якості невід'ємної частини єдиного механізму природного середовища, де вони виконують свою біологічну роль та знаходяться в природній залежності від природи, а не людини [10, с.18;
11, с. 23; 12, с. 28-29].
Саме тому теоретиками екологічного права
увага звертається на нерозривний зв'язок тварин з
навколишнім середовищем, так як в іншому випадку при докладанні людської праці вони переста-
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ють бути об'єктами екологічних відносин і перетворюються на товарно-матеріальну цінність [13, с.
217; 14, с. 15 ].
Сільськогосподарських та інших домашніх
тварин, диких тварин, які утримуються у неволі або
у напіввільних умовах (вольєрах тощо) для господарських, культурних, наукових, естетичних та інших цілей не відносять до об’єктів охорони тваринного світу як складової частини природного середовища, так як вони за волею людини вийшли з
екологічної системи природи. Вони є майном, яке
належить на праві власності державі, юридичним та
фізичним особам, і в такому разі охороняються такі
тварини за правилами охорони державної та приватної власності [15, с.16].
Таким чином, теоретики екологічного права
притримуються єдиної думки, що не можуть бути
об'єктами екологічних правовідносин дикі тварини
вилучені з природного середовища, які зазнали
людської праці і під впливом людини перетворюються на товарно-матеріальні цінності.
У свою чергу вчені Харківської школи екологічного права висловлюють іншу точку зору та зазначають, що хоча наведені думки вчених є цілком
вірними, але вони не враховують специфіку дикої
фауни як природного об'єкту. Так, Т.В. Григор'єва
в свої дисертаційній роботі стверджує, що навіть
при вилученні з природного середовища диких тварин їх можна без проблем повернути до нього. Головною ознакою водних природних ресурсів є те,
що вони належать до живих сил природи і на відміну від інших об'єктів природи можуть бути вилучені з природного середовища в живому стані. І
доки живий стан не буде змінено, водні живі ресурси можуть бути повернені в природне середовище
[16, с. 21-22].
П.В. Тихий вважає, що правова охорона повинна також бути розповсюджена на диких тварин,
які були вилучені з природного середовища, при
цьому тварина повинна бути в живому стані, і доки
цей стан не зміниться тварина може взаємодіяти з
навколишнім природним середовищем і більш
того, може бути повернута у природне середовище.
Науковець робить висновок, що втрата «екологічного зв'язку» у вигляді вилучення диких тварин із
стану природної волі не завжди означає втрату
зв’язку з природним середовищем [4, с. 20-21].
На відміну від попереднього фауністичного законодавства ЗУ «Про тваринний світ» інакше вирішує питання про статус тварин, які знаходяться у
колективній та приватній власності, і не відносить
тварин до товарно-матеріальних цінностей. Ці тварини, потрапляючи під дію цивільного права, в той
же час продовжують згідно з ч. 1 ст. 1 Закону «Про
тваринний світ» залишатися в рамках екологічного
законодавства, хоча визначення співвідношення
обсягів такого «подвійного» правового регулювання буде не на користь останнього. Дія ж екологічного законодавства має тут суто охоронний, а не
експлуатаційний характер [4, c. 53].
Необхідно відзначити, що пізніше О.С. Колбасов при аналізі питання належності дикої фауни зазначив, що: «Стан природної волі, не є, безумовно,
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очевидною ознакою належності тієї чи іншої тварини до тваринного світу» [8, с. 62], тобто до об'єктів екологічних правовідносин.
Важливою ознакою, яка характеризує особливості права власності на об'єкти тваринного світу, є
пролонгація, збереження їхнього статусу як природного об'єкта навіть у випадку їхнього вилучення з
навколишнього середовища. Даний статус накладає
на власників цих об'єктів цілий перелік прав та обов'язків, які не притаманні цивільному законодавству, а регулюються саме екологічним законодавством та законодавством про тваринний світ, створюючи комплексне правове регулювання [13, с. 218].
У законодавстві СРСР та Української РСР було
визначено, що предметом регулювання фауністичного законодавства є відносини в галузі охорони та
використання диких тварин, які мешкають у стані
природної волі. Регулювання статусу диких тварин,
вилучених із навколишнього середовища, сільськогосподарських та інших домашніх тварин мало
здійснюватися спеціальним законодавством. Важливим поштовхом для фауністичного законодавства стало прийняття ЗУ «Про тваринний світ» 1993
року, на основі якого прийнятий ЗУ «Про тваринний світ» 2001 року, що мали певні протиріччя між
своїми положеннями.
Так, в ЗУ «Про тваринний світ» 1993 року в ст.
1 та 2 об'єктами фауністичного законодавства є дикі
тварини, що перебувають у стані природної волі,
неволі і напіввільних умовах, де законодавець ототожнює об'єкт еколого-фауністичних відносин і
об'єкт тваринного світу. В свою чергу ст. 3 ЗУ «Про
тваринний світ» 1993 року передбачає, що об'єкти
тваринного світу є тварини, які перебувають у природному стані, тобто виходить, що поширення еколого-правового режиму виключно на тварин, які
знаходяться в природній волі. І саме тут виникає певне протиріччя, яке полягає у розрізненні законодавцем понять об'єктів фауністичних правовідносин і
окремих видів об'єктів тваринного світу. У правовому аспекті поняття тварин як об'єкта фауністичних відноси є важливішим, ніж абстрактне поняття
тварин як об'єктів тваринного світу [4, с. 22]
Але вже в новому ЗУ «Про тваринний світ»
2001 року законодавець доповнює ст.3 і закріплює,
що об'єкти тваринного світу можуть перебувати у
стані природної волі, утримуються у напіввільних
умовах чи в неволі. І тим самим вирішує зазаначене
вище протиріччя.
Варто відзначити, що в ЗУ «Про тваринний
світ» 1993 року законодавець все ж таки дотримується позиції, що правове регулювання відносин з
диким тваринами можливе не тільки з тваринами,
які у природному середовищі, але й з тими, які у напіввільних умовах та неволі, так дана позиція законодавця зазначена у ст. 20, 40, 41 ЗУ «Про тваринний світ» 1993 року.
Ґрунтовний аналіз фауністичних законів «Про
тваринний світ» 1993 та 2001 років здійснив В.В.
Шеховцов. У законі законодавець не закріпив таку
ознаку, як «дикі тварини», обмежившись лише їх
біологічною характеристикою, але зазначив
обов’язкову ознаку цих тварин – перебування у
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стані природної волі. Таким чином, вчений ставе
такі запитання: «А чи є в цьому випадку тварини
(навіть сільськогосподарські або домашні), які в
силу об’єктивних причин опинились без хазяїна та
живуть на свободі? Чи є визначальним факт перебування у стані природної волі? Якщо так, то чи є
виправданим автоматичне перенесення статусу
об’єкта тваринного світу (з усіма обмеженнями) на
екзотичних тварин, навіть із близьких кліматичних
регіонів, які, наприклад, опинилися в стані природної волі?». Саме тому законодавець в ЗУ «Про тваринний світ» 2001 року доповнив закон поняттям
«дикі тварини» та наголосив на збереженні статусу
дикої тварини навіть у випадку її вилучення з навколишнього природного середовища [17, c. 59-61].
Позицією, що викладена у новому фауністичному законодавстві, вважаємо цілком виправданою
з точки зору необхідності збереження цих тварин,
забезпечення їх раціонального використання. Повністю погоджуємось з висновком В.В. Шеховцова,
що логічним поясненням пролонгації статусу диких тварин і регулювання їх статусу , а також регулювання відносин власності щодо них нормами
спеціального фауністичного законодавства, на тварин , що вилучені з природної волі, та утримується
у напіввільних умовах або в неволі, є можливість їх
вільного або з мінімальними витратами повернення
до нормальних умов існування в стані природної
волі [17, c. 62]
Отже, фауністичне законодавство України є
прогресивним,
оскільки
включає
в
себе
регулювання всього комплексу відносин з дикими
тваринами, які перебувають в природній волі,
напіввільних умовах та неволі. Зважаючи на
антропогенний влив не тільки в Україні, але в світі
необхідність регулювання відносин у сфері
тваринного світу є вкрай важливим для
ефективного забезпечення охорони та збереження
популяційних видів дикої фауни.
Для більш глибокого з'ясування змісту
добування (придбання) диких тварин з метою
утримання і розведення у напіввільних умовах чи в
неволі, як виду спеціального використання
тваринного світу, необхідно зробити аналіз даного
різновиду, що допоможе розкрити його відмінність
від інших видів спеціального використання об'єктів
фауни.
Так, в юридичній літературі різновиди спеціального використання дикої фауни відповідно до
ролі мети поділяються на: а) цільові та б) практичні.
До цільових відносяться різновиди, які можуть
здійснюватися лише у відповідності до чітко визначеної мети: добування (придбання) диких тварин з
метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі та вилучення об'єктів дикої фауни в
наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях та ін. У свою чергу до практичних різновидів відноситься мисливство і рибальство, здійснення даних видів не визначається чіткою метою,
це не означає вона взагалі відсутня, вона не є суттєвою для зазначених різновидів спеціального використання дикої фауни. Ці різновиди визначаються в
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білішій мірі за специфікою об'єктів та інших критеріїв (суб'єкти, їх фактична поведінка). В юридичній
літературі, присвяченій проблемам правового регулювання використання тваринного світу, часто не
враховується різниця, яка існує між цільовим і
практичним різновидами добування диких тварин.
Це призводить до змішування зазначених різновидів [4, с. 42].
Згідно зі ст. 23 «ЗУ Про тваринний світ» 1993
року спеціальне використання об'єктів тваринного
світу щодо добування диких тварин відбувається з
метою утримання і розведення у неволі чи напіввільних умовах для отримання продуктів їх життєдіяльності, комерційних та інших цілях. У свою чергу
в ст. 31 ЗУ «Про тваринний світ» 2001 року законодавець зазначає за мету використання диких тварин
та отриманням продуктів життєдіяльності. Відмова
законодавця від норми щодо використання диких
тварин у комерційних та інших цілях цим самим
звужує повноваження суб'єкта щодо використання
дикої фауни.
Тому дана позиція нового фауністичного закону є досить суперечливою, оскільки цим самим
обмежує людину щодо отримання прибутку від
своєї діяльності. Також варто зазначити, що у наказі №429 від 30.09.2010 Міністерства охорони навколишнього природного середовища «Про затвердження Порядку утримання та розведення диких
тварин, які перебувають у стані неволі або напіввільних умовах» не має діяльності, яка мала за мету
отримання прибутку. Виділити можемо лише діяльність щодо утримання диких тварин з метою розведення для підвищення продуктивності мисливських угідь – у мисливських господарствах, але це не
достатньо для задоволення підприємств, установ,
організацій та громадян отримання матеріальних
благ від своєї діяльності. Безперечно одним з головних завдань є збереженя та популяція дикої фауни,
оскільки попит на її використання лише збільшується, але цим самим законодавець не зазначив інші
види, які пов'яхані з отримання прибутку і цим самим обмежується економічний інтерес суб'єкта. Таким чином, інша діяльність, яка здійснюється при
утримання і розведенні у напіввільних умовах чи в
неволі для отримання матеріальних благ, не зазначена в наказі.
У ст.20 ЗУ «Про тваринний світ» поряд з добуванням (придбанням) диких тварин з метою утриманням і розведення у напіввільних умовах чи в неволі передбачені і інші види спеціального використання диких тварин до яких відноситься: 1)
мисливство; 2) рибальство; 3) використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітні,
виховних та естетичних цілях. Дані види є досить
схожі, оскільки мета, яка вказана у ст.31, а саме утримання і розведення у напіввільних умовах чи в
неволі може використовуватись у цих видах спеціального використання дикої фауни.
Необхідно відмітити, що первинної мети утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі не достатньо, щоб відмежувати від інших різновидів, наприклад (добування у естетичних, наукових цілях та ін.). В першу чергу, необхідно
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звернути увагу на вторинну мету, тобто для яких
саме потреб вона здійснюється. П.В. Тихий став першим, хто зробив ґрунтовний аналіз особливостей
еколого-правового регулювання добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі, він визначає, що цей різновид спеціального використання
дикої фауни являє дозволену законом діяльність: 1)
полягає у вилучені у живому стані диких тварин,
які мають економічну цінність та занесені до спеціального Переліку; 2) здійснюються для задоволення матеріальних потреб; 3) здійснюються у бідьяких місцях та у любий час, способами та знаряддями, які не спричиняют шкоди об'єктам добування; 4) здійснюється фізичними та юридичними
особами на підставі спеціалього дозволу виданим
уповноваженим органом; [4, с.136, с.140].
Отже, згідно ст. 31 ЗУ «Про тваринний світ»
таке використання диких тварин здійснюється для
отримання матеріальних благ суб'єкта від своєї діяльності.
Що ж стосується використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях робимо такі висновки.
У ст. 8 ЗУ «Про охорону навколишнього середовища» передбачено, що в Україні проводиться систематичні комплексні наукові дослідження навколишнього природного середовища та природних
ресурсів з метою розробки наукових основ їх охорони та раціонального використання. Добування
диких тварин в наукових цілях не обмежується цілеспрямованістю, оскільки відповідно до ст. 45, 46,
50 ЗУ «Про тваринний світ» добування може бути
здійснене в наукових цілях завдяки таким напрямкам як: розведення в неволі рідкісних та тих, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин з
метою збереження, охорони і відтворення, поповнення наукових колекцій, переселення, акліматизація і схрещування тварин в науково-дослідних цілях.
Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про охорону навколишнього середовища» підвищення екологічної культури суспільства і професійної підготовки спеціалістів забезпечуються загально обов'язковою комплексною освітою та виховання у галузі охорони
навколишнього природного середовища. Тобто згідно з чинним законодавством можливо добувати
об'єкти дикої фауни задля підвищення рівня знань
людини, задля задоволення особистих культурноосвітніх цілей. Так, завданням зоологічного парку є
поширення еколого-освітніх знань, проведення навчально-виховної та культурно-освітньої роботи в
галузі екології, проведення науково-дослідної роботи та збереження і відтворення в штучних умовах
тварин. Виховна метає є важливою для формування
та розвиту світогляду людини щодо дбайливого
ставлення до довкілля. Створення куточків живої
природи для демонстрації та проведення екологічно виховних робіт. Використання диких тварин в
естетичних цілях проводиться задля задоволення
власних подобань людини.
Відзначимо, що у наказі №429 від 30.09.2010
Міністерства охорони навколишнього природного
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середовища України в п. 3.3. зазначена мета утримання диких тварин у неволі: 1) демонстрація та
проведення екологічно-виховної роботи при організації довкілля; 2) реабілітації; 3) розведення та подальшої реінтродукції; 4) проведення наукових досліджень (використання у наукових цілях); 5) використання у видовищних заходах, при організації
довкілля; 6) розведення для підвищення продуктивності мисливських угідь; 7) використання приватними особами в естетичних цілях; 8) тимчасової перетримки.
Робимо висновок, що основним нормативноправовим актом, який регулює відносини щодо утримання і розведення диких тварин у напіввільних
умовах чи в неволі, значна увага приділена саме
ст.28 ЗУ «Про тваринний світ», тобто використання
об'єктів тваринного світу для задоволення наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних
цілей.
Необхідно відмітити, що у ст. 28 ЗУ «Про тваринний світ» зазначено, що вилучення об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях здійснюється за відповідним дозволом. Тобто, окрім цілей зазначених в
назві статті, даний різновид має на меті отримання
прибутку від своєї діяльності. Тобто суб'єкт отримує прибуток від спеціального використання дикої
фауни, при цьому одним з завдань при використанні даного різновиду є задоволення естетичних,
виховних, культурно-освітніх та наукових цілей.
Підтримуємо думку, що дане спеціальне використання дикої фауни здійснюється, в першу чергу,
не задля задоволення матеріальних потреб, а задля
задоволення своїх духовних потреб людиною, які
визначаються як «стан людини, що пробуджує її до
утворення і засвоєння духовних цінностей, до діяльності у сфері культури» [18, c. 111].
Саме тому питання розроблення та втілення
нових методів збереження генетичного фонду та
всього різноманіття дикої фауни і надалі залишається актуальним. Отже, залежно від мети добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі може здійснюватися для задоволення:
матеріальних потреб користувачів диких тварин. А
використання об'єктів тваринного світу в наукових,
культурно-освітніх, виховних та естетичних має
такі цілі: в першу чергу, задоволення наукових, естетичних культурних-освітніх та виховна, а, подруге, отримання прибутку.
Висновки. В юридичній літературі різновиди
спеціального використання дикої фауни відповідно
до ролі мети поділяють на: а) цільові та б) практичні. Невизначеність правової регламентації мети
практичних різновидів спеціального використання
дикої фауни є недоліком, оскільки не визначені, які
саме цілі переслідує суб'єкт при тому чи іншому різновиді спеціального використання дикої фауни.
Досить часто різновиди ототожнюються і тому для
більш чіткого регулювання відносин щодо спеціального використання дикої фауни кожен різновид,
який зазначений ст. 20 ЗУ «Про тваринний світ»,
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повинен мати прописану норму, в якій буде зазначена мета даного різновиду, і в подальшому розроблений критерії щодо відмежування кожного з різновидів спеціального використання дикої фауни.
Необхідно відмітити, що є різні потреби як у суспільства, так і в окремих індивідів. З одного боку, законодавством передбачено утримання у напіввільних умовах чи в неволі для задоволення духовних,
естетичних, наукових, виховних та культурно-освітніх цілей, а, з іншого боку, ведення підприємницької діяльності особою для отримання матеріальних
благ (прибутку). Тому досить часто навіть при наявності вказаної мети в назві статей 28 та 31 ЗУ «Про
тваринний» їх помилково ототожнюють. Так, пропонуємо наступне: 1) Ст. 28 ЗУ «Про тваринний
світ» доповнити, а саме: використання об'єктів тваринного, які перебувають у напіввільних умовах чи
в неволі з метою задоволення наукових, культурноосвітніх, виховних, естетичних цілей та отримання
прибутку, цим самим виділити, яка ціль є первинною, а яка допоміжною. 2) У п.1 ст.31 ЗУ «Про тваринний світ» викласти в новій редакції: підприємствам, установам, організаціям і громадянам дозволяється добування (придбання) диких тварин з
метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі для використання цих тварин у підприємницькій діяльності, отримання продуктів
життєдіяльності та інших цілей пов'язаних з отримання прибутку. 3) Доповнити наказ №429 від
30.09.2010 Міністерства охорони навколишнього
природного середовища «Про затвердження Порядку утримання та розведення диких тварин, які
перебувають у стані неволі або напіввільних умовах» іншими видами діяльності, які передбачують
отримання матеріальних благ від діяльності суб'єкта.
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