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ASTRONOMY
ПРЯМОЕ И ОБРАТНОЕ РАССЕЯНИЕ КОМПТОНА В АНИЗОТРОПНОЙ ПЛАЗМЕ
СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА
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FORWARD AND BACKSCATTERING OF COMPTON IN ANISOTROPIC PLASMA OF THE
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PhD on Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor Baku State University, Head of the Department of Organization and Analysis of Scientific Research of the Center for Organization of Scientific Activity and Innovations & Department of Theoretical Physics, Baku
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Аннотация
По свойствам плазмы солнечного ветра важно и учитывать обратное рассеяние Комптона на электронах и рассеяние Комптона на протонах. При достаточно большой энергии электронов, становится возможным значительное увеличение энергии фотонов, участвующих в этом процессе. Поэтому в тех случаях,
когда в космических источниках имеются электроны или иные частицы, энергии которых превосходят
энергии фотонов, то должно происходить существенное искажение первичного спектра излучения. Испускаемые от солнца излучение, фотоны, электроны, протоны и другие частицы взаимодействуя между собой,
участвует в процессе КР и ОКР: рассеянный фотон от электрона (ОКР) увеличивая энергию, поглощается
протоном (КР). Эти процессы имеет важное место в механизме получение ускорение частиц в плазме солнечного ветра. Наряду с другими процессами оба рассеяние дает возможность изучит солнечное плазму и
данные может использоваться при дальнейшем исследование солнечного ветра.
Abstract
In terms of the properties of the solar wind plasma, it is also important to take into account Compton backscattering on electrons and Compton scattering on protons. With a sufficiently high energy of electrons, it becomes
possible to significantly increase the energy of photons involved in this process. Therefore, in cases where cosmic
sources contain electrons or other particles whose energies exceed the energies of photons, then a significant distortion of the primary radiation spectrum should occur. The radiation emitted from the sun, photons, electrons,
protons and other particles, interacting with each other, participates in the process of CR and СSR: a scattered
photon from an electron (CSR), increasing energy, is absorbed by a proton (CR). These processes have an important place in the mechanism of obtaining particle acceleration in the solar wind plasma. Along with other processes, both scattering makes it possible to study the solar plasma and the data can be used in further studies of the
solar wind.
Ключевые слова: Астрофизика, Солнечный ветер, Эффект Комптона.
Keywords: Astrophysics, Solar wind, Compton effect.
В физике и астрофизике важен ряд вопросов:
Как Солнце и другие звезды генерируют сильное
магнитное поле, которое периодически меняется? В
чем сходство и различие в этом в этих объектов?
Почему температура короны больше температуры
поверхности Солнца? [1]. Учитывая влияние
солнечного ветра на Землю, эти проблемы делают
актуальным изучение солнечного ветра и
космической плазмы. Задачи и цели запущенного в
космос 12 августа 2018 года зонда «Паркер» для
изучения Солнца и солнечного ветра является определением структуры и динамики магнитного поля в
источниках солнечного ветра, обнаружены уровни
энергии, излучаемой солнечной короной и ускорение солнечного ветра, выяснения механизма
ускорения и набора энергии частиц, для изучения
частиц плазмы вокруг Солнца, их взаимодействия с

солнечным ветром, образования энергичных
частиц и др. [2]
Энергия электронов и протонов в плазме
солнечного ветра позволяет успешно применять
эффект Комптона и обратный эффект Комптона. В
плазме солнечного ветра электроны имеют энергию
2 МэВ, а протоны — 10 МэВ и более.
Возникновение эффекта Комптона – комптоновское рассеяние (КР) и обратного комптон рассеяния
(ОКР) можно считать зависящим от энергии
фотонного излучения, с которым взаимодействует
частица, и сухости частицы, а КР и ОКР можно
применить к анизотропной модель солнечного
ветра. Обратный Комптон-эффект, т.е. увеличение
энергии фотона при его столкновении с релятивистскими частицами, является одним из ключевых
процессов в астрофизике, про который нужно по-
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стоянно помнить, анализируя те или иные процессы во Вселенной. Если воспользоваться соотношением
1−𝑐𝑜𝑠𝜃
∆λ = h
(1)
𝑚𝑒 𝑐

полученным для случая, когда электрон до
столкновения покоился, то, переходя в систему отсчета, в которой электрон до взаимодействия двигался со скоростью V, можно получить следующее
соотношение для лобового столкновения
𝜔=

1+𝑉 ⁄𝑐
1−𝑉 ⁄𝑐

𝜔0 ⌈1 +

ℎ𝜔0
𝜋𝑚𝑒 𝑐 2

(

1−𝑉 ⁄𝑐
1+𝑉 ⁄𝑐

)

1⁄ −1
2

⌉

(2)

которое связывает начальную и конечную частоту фотона. В частности, для ультрарелятивистских электронов (и для случая, когда можно пренебречь вторым слагаемым в квадратных скобках),
получаем
𝜔 ≈ 4γ2𝑒 𝜔0
(3)
где γe— лоренц-фактор электрона. Формула
дает наибольшие частоты, которые могут быть при
этом достигнуты; для произвольных углов рассеяния эффект оказывается значительно меньше. Если
направление скоростей начальных фотонов изотропно, то средняя частота рассеянных фотонов
пропорционально с падающей частоте.
При достаточно большой энергии электронов,
становится возможным значительное увеличение
энергии фотонов, участвующих в этом процессе.
Поэтому в тех случаях, когда в космических источниках имеются электроны или иные частицы, энергии которых превосходят энергии фотонов, то
должно происходить существенное искажение первичного спектра излучения [3].
Кроме того, в переносе энергии участвуют
тепловые магнитогравитационные волны и их
гидридные смешанные волны. Эффекты KР и ОКР
также существуют, и их следует учитывать. В
электромагнитном спектре значительная часть
энергии
комптоновского
излучения,
расположенная в рентгеновском и гаммадиапазонах, локализована в очень узком цилиндре
с радиусом, равным радиусу струи, в отличие от
синхронного излучения. [4] И это должно быть
препятствием для его наблюдения за пределами
атмосферы – так как этот показатель меньше
разрешающей способности современных гамма- и
рентгеновских телескопов. Синхронное излучение
работает в радиодиапазоне, а комптоновский
механизм — в рентгеновском и гамма-диапазоне.
Для интерпретации рентгеновского излучения
килопарсековых джетов квазаров и других астрофизических процессов широко использовалось обратное комптоновское рассеяние. Было рассмотрено обратное комптоновское рассеяние фотонов
центрального источника как возможный механизм
образования рентгеновского излучения килопарсековых джетов квазаров. [5]
Рассеяние, среди прочих процессов, определяет энергетический обмен электронов и протонов.
Гамма-фотон получает энергию высокоэнергетического электрона (ОКР) и передает ее протону. Электрон тормозится, а энергия, испускаемая, поглощается протоном. Когда это происходит: переменное

магнитное поле стремится ускоряться в направлении напряженности электрического поля в пространстве, создаваемом изменяющимся электрическим полем. С увеличением энергии должна увеличиваться и скорость протона, а в результате КР
скорость возрастает еще больше. Электрон, с другой стороны, тормозит и излучает энергию и заряжается фотонами, которые может поглотить протон. Это может происходить в естественных обратных процессах. Если энергии фотона больше
энергии электрона, в процессе ОКР получается фотон, имеющий еще больше энергии чем прежде и
этот же фотон, который рассеивается от протона и
передает протону энергию и в итоге скорость протона увеличивается. Используя структурный модель нуклонов в квантовой хромодинамике найдена
эффективное сечение для протонного рассеяние и
показана, что при рассеянии фотонов на нуклоне
эффективное сечение имеет достаточно численное
значение для ОКР. [6]
Были изучены обратное комптоновское рассеяние (ОКР) заряженных частиц и на чернителном
излучении (ЧИ) и результаты применены для
оценки вклада ОКР тепловых фотонов. Показано,
что только эти механизмы обеспечивают полную
светимость джетов: синхротронное излучение — в
основном в радиодиапазоне, комптоновский механизм — в жесткой рентгеновской и гамма- диапазонах спектра. [7]
Рентгеновское излучение ближнего узла джета
3С 273 может быть ответственно обратное комптоновское рассеяние радиоизлучения квазара. При
определенных условиях имеется возможность
определения положения низкочастотного завала в
спектре квазара по рентгеновскому излучению его
джета. [8]
Были изучены анизотропная плазма солнечного ветра используя магнитогидродинамическое
теория и были найдены частные решение для скорости солнечного ветра. [9-10]
Обратный Комптоновское рассеяние, играет
определяющую роль и во многих других процессах,
происходящих в космосе. В настоящее время для
объяснения спектров большинством исследователей также привлекается обратный Комптон-эффект. Иными словами, предполагается, что менее
энергичный пик, расположенный в рентгеновском
диапазоне, связан с синхротронным излучением,
тогда как более энергичный максимум обусловлен
обратным комптоновским рассеянием синхротронных фотонов.
Испускаемые от солнца излучение, фотоны,
электроны, протоны и другие частицы взаимодействуя между собой, участвует в процессе КР и ОКР:
рассеянный фотон от электрона (ОКР) увеличивая
энергию, поглощается протоном (КР). Эти процессы имеет важное место в механизме получение
ускорение частиц в плазме солнечного ветра.
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Аннотация
Методом гальваностатического электролиза из хлоридно-фторидного расплава (КCl-КF)-K2TaF7 (10
масс. %), содержащего 4 масс. % Ta2O5, при температуре 7500С получены танталовые покрытия на медных
подложках. Определены оптимальные параметры реверсивного режима электролиза, позволяющие получить танталовые покрытия с улучшенными механическими характеристиками. Для расчета ресурса надежной работы полученных образцов разной толщины, в условиях сильного механического и теплового воздействия разного типа, изучены влияние температуры предварительной термообработки на электрические
свойства покрытий, а также температурная зависимость от электрических (удельного элекросопротивления) и механических (модуля Юнга E и внутреннего трения Q -1) показателей при ударном нагреве (9501000)0С образцов. Установлено, что увеличение катодной плотности тока в реверсивном режиме поляризации, обеспечивает получение равномерных, безпористых, блестящих осадков. На основе проведенных
исследований можно заключить, что полученные танталовые покрытия после термообработки (9501000)0С сохраняют свой электрические и механические свойства.
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Abstract
Tantalum coatings on copper substrates have been obtained by the method of galvanostatic electrolysis from
chloride-fluoride melt KCL-KF-K2TaF7 (10wt%) containing 4 wt. % Ta2O5, at a temperature of 7500C. The optimal parameters of the reversing mode of electrolysis, allowing obtaining tantalum coatings with improved mechanical properties, are determined. To calculate the reliable operation resource for the obtained samples of different thicknesses, under conditions of strong mechanical and thermal effects of various types. The influence of
the pre-heat treatment temperature on the electrical properties of the coating, as well as the temperature dependence
on the electrical (specific resistance) and mechanical (Young's modulus E and internal friction Q -1) parameters
under shock heating (950-1000) 0С of the samples, have been studied. It has been established that an increase in
the cathode current density in the reversing polarization mode provides uniform, non-porous, shiny deposits. On
the basis of the conducted studies, it can be concluded that the obtained tantalum coatings after heat treatment
(950-1000)0C retain their electrical and mechanical properties.
Ключевые слова: расплавленные соли, электрохимическые покрытия, нестационарный электролиз,
тантал, электрические и механические свойства.
Keywords: molten salts, electrochemical coatings, non-stationary electrolysis, tantalum, electrical and mechanical properties.
Ускоренное развитие техники создание новейших технологий, повышает спрос на материалы, работающие в условиях высоких температур. Становится необходимым создание новых коррозионно,
жаростойких и жаропрочных конструкционных материалов, на основе редких и тугоплавких металлов
и их покрытий [1,2]. Одним из таких металлов является тантал, характеризующийся высокой коррозионной стойкостью как в органических кислотах,
так и в целом ряде других агрессивных сред, а
также высокой тепловой , электрической проводимостью и технологичностью. Уникальные свойства
тантала объясняются наличием на его поверхности
оксидной пленки, защищающей от коррозии. Он
является одним из наиболее стойких материалов
применяемых в химической промышленности, для
защиты от газовой коррозии. Сфера использования
танталовых покрытий включает в себя все отрасли
как сельского хозяйства, так и атомной космической промышленности, медицины и т.д. На сегоднящий день на медицинские нужды расходуется
около 5% мирового производства тантала [3], 20%
на химическую промышленность, свыше 45% идет
в металлургию для легирования специальных
сверхпрочных и жаростойких сталей [4,5,6]. Однако его использование в качестве конструкционного материала затруднено из-за высокой плотности и стоимости, поэтому целесообразно применять
тантал как защитное покрытие на конструкционные
металлы. Сочетание высокой тепло- и электропроводности основ (меди, алюминия, графита), с высокой коррозионной стойкостью тантала, позволяет
изготавливать чехлы термопары, теплообменники
и другие материалы работающие в экстремальных
условиях, при сильной механической и тепловой
нагрузке. Особенно важны для космической техники высокопроводящие материалы с жаростойкой
оболочкой для работы в вакууме при высоких (800900)0С температурах. Этим требованиям отвечают
тантал, ниобий и их композиции. Для получения
проводников с танталовой оболочкой нами был выбран электролиз расплавленных солей, являющихся практически единственной средой для нанесения покрытий из тантала.

Многочисленные работы, по получению танталa электролитическим методом и нанесению танталовых покрытий на разных подложках, выполнены в хлоридных [7,8], фторидных [9,10] и смешанных хлоридно- фторидных расплавах [11,12],
содержащих хлориды тантала или фтортанталат калия (натрия). Чистые хлоридные расплавы (TaCl5)
склонны к диспропорционированию и сублимации,
они гигроскопичны и требуют тщательного обезвоживания, кроме того покрытия при этом получаются губчатой структуры в отличие фторидных
расплавов.
Во фторидных расплавах из-за присутствия
устойчивых комплексов, катодный процесс протекает необратимо, что дает возможность получить
качественные покрытия, но фторидные расплавы
токсичны и гигроскопичны, гидролиз приводит к
образованию HF, усиливается коррозия аппаратуры
и происходит загрязнение катодного осадка .
Методом циклической вольтамперометрии
нами было исследовано [13] электрохимическое поведение Ta2O5 во фторидно-хлоридном расплаве
KCl-KF-K2TaF7. Установлено,что в электрохимическом процессе участвует не Ta2O5, а один из оксифторидов тантала (KTaO2F2, K3TaO2F4, K3TaOF6),
продукт взаимодействия Ta2O5 с KF. Показано, что
разряд оксифторидных ионов до металлического
тантала трёхстадинный, необратим и протекает под
диффузионным контролем. Изучено влияние кислородных ионов на кинетику электровосстановления тантала. Установлено, что процесс электровосстановления активных частиц происходит при более
отрицательном
потенциале,
чем
в
безкислородных комплексах и при электролизе в
основном расходуется Ta2O5. Исходя из вышесказанного, для получения качественных танталовых
покрытий, целесообразно применять смешанные
галогенидние расплавы содержащие Ta2O5.
Цель исследования заключалась в установлении оптимальных параметров электролиза для получения танталовых покрытий (на медных подложках) с использованием постоянного и реверсивного
режима поляризации и определение стойкости этих
материалов в интервале температур (950-1000)0С в
условиях сильного механического и теплового воздействия разных типов.
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Методика эксперимента
Гальваностатический электролиз проводили в
расплаве KCl-KF (50% масс.) - (10%весc. Na2TaF7)
в атмосфере очищенного аргона, при температуре
7500С. Деполяризатором применяли Ta2O5, катодом
служила медная пластинка, в качестве анода использовали - металлический тантал. Гальванические электрохимические процессы проводили как
при постоянном так и реверсивном режиме поляризации в интервале плотностей тока (0,01-0,1) A/см2.
Для исследования использовали химические реактивы высокой классификации (чда). Хлорид калия
предварительно сплавляли под вакуумом при постоянном повышении температуры, до температуры плавления соли (720)0С , а фторид калия перекристализовывали и прокаливали в муфельной
печи при температуре (130-150)0С в медных чашках
[14].
Для получения высококачественных покрытий
особенно важна подготовка поверхности подложки
перед электролизом. Травление медной подложки
осуществляли в две стадии: вначале удалялась окалина в растворе серной кислоты (200-250) г/л, при
температуре (50-80)0С, а затем проводили травление в смеси серной и азотной кислот с добавкой
хлоридов. Медные пластины перед электролизом
предварительно покрывались свежим слоем меди в
стандартных растворах меднения (CuSO4-200 г/л,
H2SO4 г/л, I-2.5А/см2, Анод-Cu, T-250C). Толщину
покрытия определяли гравиметрическим методом.
Для исследования электрических и механических свойств покрытий образцы нужных размеров
(2 см2) вырезались на электромеханическом станке
с особой точностью, перед экспериментом образцы
обжигали в лабораторной электропечи - SNOL
12|1300 в течение 1 часа в вакууме в интервале температур (325-600)0С. После чего измеряли электросопротивление как подложки (медь) так и покрытых образцов разной толщины. Те же образцы помещались в вакуумную камеру и проводили

термическую обработку, сущность которой состояла в ударном нагреве образцов в течение одной
минуты до 10000С в атмосфере гелия. Затем образцы выдерживали в вакууме в течение 30 секунд
и охлаждали до комнатной температуры.
Удельное электросопротивление измеряли
стандартным четырёхточечным контактным методом, который заранее был протестирован и оказался очень полезным для контроля структуры покрытий [15]. Механические свойства модуль Юнга
(Е) и внутреннее трение (Q-1) исследуемых образцов определялись акустическим (резонансным) методом, при помощи акустического спектрометра и
генератора звуковой частоты с диапазоном 10005000 Гц. Колебания возбуждались электростатическим методом. Измерения температурных зависимостей внутреннего трения и модуля упругости
проводились в процессе нагрева образца со скоростью -2730С/мин.
Обсуждение результатов
Применение нестационарного режима поляризации обеспечивает повышение качества покрытий,
в частности коррозионной стойкости, микротвердости покрытий и снижает коэффициент трения, а
также дает возможность увеличивать производительность процесса электролиза.
Определены оптимальные параметры реверсивного режима поляризации: плотность катодных
(Iк,) и анодных (Iа,) токов, соотношение времени катодной поляризации (τk) ко времени анодной поляризации (τ---) и выход по току, позволяющие получить танталовые покрытия с улучшенными механическими характеристиками.
Результаты электрохимического осаждения
тантала на медной подложке из фторидно-хлоридного расплава (КCl-КF)-K2TaF7 (10 масс.%), содержащего 4 масс. % Ta2O5 при Т-7500С, в стационарном и нестационарном режиме поляризации представлены в Таб.1
Таб.1

Режим электролиза
Стационарные
Реверсивные

Ik,
A/ сm2
0,01
0,03
0,05
0,07
0,01
0,05
0,07
0,10

I a,
A/ сm2
0,005
0,025
0,030
0,030

τk/τa
С.

15/1
15/1
15/1
15/1

Как видно из полученных результатов реверсивный режим поляризации позволяет повысить
плотность тока, получить более плотные, безпористые, качественные осадки с высокой адгезией, при
следующих условиях электролизе: T-7500С, Ik0.07А/см2, Ia —0.03А/см2, τk/τa.-15/1с, с выходом по
току 93,3 %.
В условиях сильного механического и теплового воздействия разного типа, для прогноза изменения состава и свойств покрытий и расчета ресурса надежной работы материалов, были изучены

η
%
82
85
87
85,4
85,2
89,5
93,3
90,5

Характеристика
Покрытий.
Неравномерные, шероховатые
Неравномерные.
Полублестящие равномерные
Шероховатые
Равномерные, безпористые
Полублестящие, светлые.
Блестяшие светлые, плотные.
Неравномерные, шероховатые.

механические и электрические свойства полученных образцов, в частности, удельное электросопротивление, модуль Юнга и внутреннее трение, которые являются одним из наиболее чувствительных
показателей, используемых для определения структурных дефектов релаксационных и диффузионных
процессов, протекающих в твердых телах.
Изучено влияние температуры предварительной термообработки на электрические (удельное
электросопротивление) свойства покрытий разной
толщины в интервале температур (325-600)0С. А
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также удельное электросопротивление медных
подложек и покрытий танталом разной толщины,
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до и после ударной термической обработки. Полученные результаты представлены на рис.1,2.

(a)
(b)
Рис.1. Зависимость удельного электросопротивления от температуры меди (а) и танталовых покрытий (б) с толщиной 18 мкм.
1-После обжига; Tобжига =5100C. 2-До обжига;

(a)
(b)
Рис.2. Зависимость удельного электросопротивления от температуры Ta-Cu покрытий разной толщины (C-8мкм, D-20 мкм, E- 35 мкм, F- 54 мкм, G-73 мкм) до (а) и после (б) ударного обжига (1000) 0С.
Из рисунков видно, что с увеличением толщины покрытия удельное электросопротивление
изменяется незначительно, сохраняя температурное поведение до и после термообработки и близко
к электросопротивлению чистой меди.

1-(a)

На рис. 3 представлены зависимость модуля
Юнга (E) и внутреннего трения (Q-1) от температуры танталовых покрытий разной толщины: 110мкм-1, 2- 73мкм, (а) до и (б) после ударного обжига.

1-(b)
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2-(a)
Из рисунков видно, что показатели модуля
Юнга танталовых покрытий на медной подложке
до термической обработки лежат в области 45-55
ГПа. Модуль Юнга образца Cu-Ta c толщиной
75мкм выше примерно на 8% чем у образца с толщиной 10мкм и в интервале температуры (120150)0С их значения изменяются незначительно 3%.
В результате термообработки модуль Юнга
для каждого образца повышается примерно на (810) % относительно исходных данных и лежат в области 55-63 ГПа.
Внутреннее трение во всех случаях ведет себя
схожим образом. Величина Q-1 при комнатной температуре слегка выше значений до термической обработки и остается неизменным во всем интервале
измерений в пределах (4-6)103.
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Анотація
В статті розглянуто методи оптимізації управління бізнес-процесами для покращення показників виробничої діяльності суднобудівельних та судноремонтних заводів. Для усунення «вузьких місць» в роботі
підприємств, пропонується перепроектування бізнес-процесів шляхом реінжинірингу, що дозволить впровадити якісно кращі технологічні процеси, значно скоротити витрати виробництва, збільшити продуктивність та знизити терміни виготовлення продукції. У результаті побудованої моделі управління можливі
зміни, що дозволять зробити діяльність суднобудівельних та судноремонтних заводів більш конкурентоспроможними.
Abstract
The article considers methods of optimization of business process management to improve the performance
of shipbuilding and ship repair plants. To eliminate "bottlenecks" in the work of enterprises, it is proposed to
redesign business processes through reengineering, which will introduce better quality processes, significantly
reduce production costs, increase productivity and reduce production time. As a result of the built management
model, changes are possible that will make the activities of shipbuilding and ship repair plants more competitive.
Ключові слова: бізнес-процеси, модель, судноремонтні та суднобудівельні заводи, управління, реінжиніринг, водний транспорт.
Keywords: business processes, model, ship repair and shipyards, management, reengineering, water
transport.
Економічне зростання України, що забезпечує
її конкурентоспроможність і інтеграцію в світову
економіку, можливе лише за умови ефективного
функціонування транспортної галузі. Значний обсяг запланованих робіт з розвитку транспортної інфраструктури до 2030 р. згідно з транспортною
стратегією Україна підтверджує потенціал та важливість цієї галузі у довгостроковому розвитку
країни. У даний час існує необхідність оптимізації
управління
бізнес-процесами
виробничих

підприємств водного транспорту, а саме судноремонтних та суднобудівельних заводів, як основних
підприємств, що створюють матеріально-технічну
базу водного транспорту. Ефективне управління
процесами на суднобудівному (судноремонтному)
заводі передбачає їх постійне поліпшення і оптимізацію, тому дуже важливе формування системи
удосконалення бізнес-процесів. Визначення поняття «бізнес-процесу» представлено на рис. 1.
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Автор

Визначення поняття «бізнес-процес»

Д. Е. Козенков
[1, с. 127]

Структурована кінцева безліч дій, спроектованих для виробництва специфічної послуги (продукту) для конкретного споживача або ринку.

О. М. Гончарова
[2, с. 79]

Сукупність різних видів діяльності, у рамках якої «на вході» використовуються один або більше видів ресурсів, і в результаті цієї діяльності на «виході»
створюється продукт, що представляє цінність для споживача.

В. В. Червякова
[4, с. 167]

Послідовність логічно пов’язаних, повторюваних дій, у результаті яких використовуються ресурси виробничого підприємства водного транспорту для перетворення об’єкта (фізично чи віртуально) з метою досягнення визначених
вимірних результатів, або продукції для задоволення потреб внутрішніх і
зовнішніх споживачів.

Л. І. Чорнобай
[6, с. 125]

Система взаємопов’язаних і взаємодіючих дій, кінцевими цілями виконання
яких є створення продуктів/послуг, які мають цінність для зовнішніх і
внутрішніх споживачів.
Рисунок 1 - Визначення поняття «бізнес-процес»

В даний час існує декілька інноваційних підходів до управління бізнес-процесами [1]:
˗ методика швидкого аналізу рішення;
˗ бенчмаркінг;
˗ методологія безперервного удосконалення;
˗ реінжиніринг;

˗ грінфілд;
˗ поєднання функціонального і процесного
підходів.
Цілі, принципи і методи удосконалення управління бізнес-процесами підприємств надано в таблиці 1.
Таблиця 1
Цілі, умови і методи удосконалення управління бізнес-процесами підприємств
ЦІЛІ
мінімізація витрат; скорочення втрат робочого часу, ресурсів, тривалості процесу, витратпраці; оптимізація організаційної структури, скорочення функцій; підвищення якості продукції (послуг) тощо
УМОВИ
мінімальна кількість учасників процесу; єдиний контроль за бізнес-процесом, скороченнякількості узгоджень; паралельне виконання управлінських функцій; типізація процесів; спрощення процесів (зменшення кількості «входів», об’єднання робіт тощо); автономність процесів; усунення розривів у технологічному ланцюжку; створення
максимальної кількості можливих варіантів реалізації процесу тощо
МЕТОДИ
1. Безперервне удосконалення – детальний і сис- 2. Методика швидкого аналізу рішення – увага конценттемний розгляд існуючого процесу з метою по- рується на певному процесі під час одно- або дводенної
шуку можливих шляхів його удосконалення
наради групи удосконалення процесу для визначення
або, якщо це необхідно, кардинального перепро- способів покращення цього процесу протягом наступних
ектування
90 днів
4. Бенчмаркінг – порівняльний аналіз процесів господа3. Реінжиніринг BPR – радикальне перепроектурювання конкретного підприємства з еталонними процевання бізнес-процесів для покращення ключових
сами підприємств, що виконують такі самі або подібні
показниківрезультативності (витрати, якість,репроцеси,проте функціонують краще, з метою
зультативність тощо)
покращення поточної діяльності
5. Грінфілд – аналіз і прийняття рішень на основі подання бізнес-процесу як щойно
створеного, тобто з «чистого аркуша»

Алгоритм проведення оцінки ефективності
управління бізнес-процесами підприємства, включає шість етапів [2].
Перший етап полягає у проведенні системної
діагностики бізнес-процесів підприємства, що дозволяє встановити якісні та кількісні характеристики, які визначають ступінь ефективності управління і функціонування.
На другому етапі, при застосуванні методів
якісного аналізу, визначають найбільш проблемні

бізнес-процеси і визначають їх «вузькі місця». Результатом проведеної діагностики повинно стати
виявлення причин неефективного управління, а також факторів, що обумовлюють появу цих причин.
Третій етап включає проведення якісної і
кількісної
оцінки
ресурсних
можливостей
підприємства для реалізації заходів для їх вдосконалення. Оцінка виробничого потенціалу спрямована на пошук варіантів проведення модернізації
виробничих потужностей, оновлення ресурсної
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бази. Аналіз трудового потенціалу дозволяє визначити інфраструктуру, що забезпечує в довгостроковій перспективі зростання і розвиток персоналу.
На четвертому етапі проводиться моделювання бізнес-процесів і визначаються заходи щодо
їх удосконалення.
Основна мета п'ятого етапу – це визначення
економічного ефекту від впровадження запропонованих заходів по кожному бізнес-процесу і розрахунок інтегрального ефекту.
При розрахунку результативності змін бізнеспроцесів необхідно враховувати вплив різних
зовнішніх і внутрішніх факторів, які визначають
прогнози розвитку підприємства на перспективу.
До внутрішніх факторів належать: кваліфікація
керівників, концентрація і спеціалізація виробництва, інноваційна активність, мобільність і оперативність прийняття рішень, система обліку та
контролю витрат тощо. До зовнішніх факторів, що
впливають на ефективність управління бізнес-процесами, відносяться: напрямки та обсяги державної
підтримки, техніко-технологічне забезпечення, розвиток НТП, система оподаткування та кредитування, доступ до ринків ресурсів, розвиток процесів
кооперації та інтеграції тощо.
Заключний етап включає реалізацію і контроль за виконанням заходів щодо вдосконалення
бізнес-процесів для виявлення відхилень і своєчасного коригування проведених перетворень.
Одним із дієвих методів перетворення бізнеспроцесів суднобудівних і судноремонтних заводів є
використання реінжинірингу.
Реінжиніринг визначають як фундаментальне
переосмислення та докорінне перепроектування
бізнес-процесів для досягнення суттєвих покращень у ключових для сучасного бізнесу показниках
результативності [3].
Мета реінжинірингу бізнес-процесів на суднобудівних та судноремонтних заводах полягає в
наступному:
˗ впровадження якісно найкращих технологічних процесів;
˗ значне скорочення витрат виробництва;
˗ збільшення продуктивності та зниження
термінів виготовлення продукції;
˗ використання автоматизованих систем
управління.
Специфіка
суднобудівного
виробництва
визначає особливості його підготовки на суднобудівному підприємстві. Ця підготовка є складною
організаційною системою та пов'язана зі значними
матеріальними та трудовими витратами, що становлять 10–15 % вартості створення головного судна.
Ефективність
діяльності
суднобудівного
підприємства багато в чому визначається рівнем науково-технічних розробок, пов'язаних з організацією комплексної підготовки виробництва
під час будівництва суден нових проектів. Підготовка виробництва є сукупність взаємозалежних
процесів науково-дослідного, конструкторського,
технологічного та організаційного характеру. Пи-
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томі значення розподілу трудомісткості при комплексній підготовці суднобудівного провадження,
які становлять:
˗ конструкторська підготовка виробництва –
15%;
˗ технологічна підготовка виробництва –
49%;
˗ організаційна підготовка виробництва –
12%;
˗ матеріально-технічна підготовка – 9%;
˗ інші види підготовки – 15%.
Впровадження сучасних технологій обумовило створення автоматизованих систем підготовки суднобудівного виробництва. Були розроблені системи автоматизованого забезпечення будівництва судна (АТОПС); (ПЛАТЕР); розрахунку
деталей та карт розкрою для машин теплового
різання (ДЕКАРТ); підготовки керуючих програм у
інтерактивному режимі на міні-ЕОМ РС-100; проектування ТПП на ПЕОМ типу IBM PC/AT
(ДСТПП КОП) та кілька систем технічної підготовки трубообробного виробництва: АСТРА;
АРКТУР; ОКЕАН; АРКТУР-ОКЕАН; АСЕТР та інших.
Впровадження всіх перерахованих розробок
здійснювалось на Українських суднобудівних заводах та КБ. В НДІ «Центр» разом с системою
ПЛАТЕР почав розвиватися новий проект – система ДЕЙМОС («ДЕталювання Й МОделювання
Судна»), що забезпечувала не лише автоматизацію
ТПВ, а й процесу проектування. Тобто це була повноцінна Українська CAD/CAM суден, що довгий
час конкурувала с кращими світовими CAD/CAM.
Система ДЕЙМОС забезпечувала виконання
наступних задач: моделювання корпусу судна, розробка робочих креслень конструкцій корпусу,
опис деталей, автоматизований розкрій листового
прокату (підсистема РАЛИ, МКІ), випуск УП для
МТР, розрахунок інформації для виготовлення та
налаштування складальних постілів, підготовка
конструкторської та технологічної документації.
Але реінжиніринг бізнес-процесів це не тільки
автоматизація технологічних процесів будівництва
суден, їх проектування але і комплексне забезпечення процесу виробництва, у якому необхідно враховувати наявні трудові ресурси, виробничі потужності, робочі площі, ефективне управління.
Успіх проекту з реінжинірингу визначається
інструментами, що застосовуються [5] одним з яких
є - імітаційне моделювання. Імітаційне моделювання забезпечує найбільш наочне уявлення моделі
бізнес-процесів підприємства, і засоби аналізу цієї
моделі. Модель складається з потокових діаграм,
що представляють основні процеси в організації та
описують її поведінку, а також матеріальні та інформаційні потоки в організації. Програмні продукти для імітаційного моделювання: Anylogic
Modsim, ProModel, Arena, ReThink.
Як приклад оптимізації бізнес-процесів на суднобудівних заводах можна розглянути реінжиніринг заводу General Dynamics NASSCO найбільшого суднобудівного заводу на західному
узбережжі США та провідного розробника та
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будівельника суден для ВМФ США та комерційних
замовників.
Для збереження своїх провідних позицій у суднобудівній промисловості США компанія General
Dynamics NASSCO приділяє особливу увагу плануванню та аналізу бізнес-процесів при проектуванні та монтажу суден.
Для управління виробничим процесом та контролю його ефективності компанія NASSCO потребувала системи, що дає більш точний аналіз
ланцюгів поставок. Завдяки інструменту імітаційного моделювання AnyLogic компанія NASSCO
змогла впровадити власну систему аналізу під
назвою «Комплексна система комп'ютерного імітаційного моделювання для суднобудування» (Large
Scale Computer Simulation Modeling System for Shipbuilding — LSMSe). Дана система дозволяє отримати детальний та високоточний аналіз ресурсів як
для поточного виробництва, так і для перспективних проектів. Система LSMSe включає наступні
компоненти:
˗ імітаційну модель всього циклу суднобудівного процесу, виконану в AnyLogic;
˗ програмні утиліти на конфігурування робочих площ, процесів, графіків робіт, трудових ресурсів, товарів;
˗ зв'язку з ПЗ, призначеним для проектування продуктів, планування, управління бізнеспроцесами;
˗ оптимізаційне програмне забезпечення для
управління розподіленими обчисленнями.
Система LSMSe дозволила компанії NASSCO
скоротити витрати на вирішення аналітичних завдань на 75% в порівняннні до застосовуваних табличних методів аналізу. Значно зріс ступінь деталізації аналізу. Крім того, важливою перевагою
стала можливість виявляти та усувати «вузькі
місця» в інтегрованій системі суднобудування,
формулювати оптимальні завдання для персоналу
судноверфі, а також ефективно визначати необхідні
ресурси для виконання виробничих завдань із
мінімальними капітальними витратами, тим самим
дозволяючи заощадити мільйони доларів у процесі
реалізації результатів аналізу.
Завдяки об'єктно-орієнтованому підходу, що
застосовується в AnyLogic для побудови моделей, а
також використанню JAVA, вдалося здійснити всі
проектні цілі розробки системи LSMSe. В результаті система має модульну архітектуру, яка проста
в адмініструванні та забезпечує гнучкі можливості
для подальшого розвитку. Крім того, система дозволяє моделювати та виконувати симуляцію сотень
тисяч об'єктів та ресурсів у кожному сценарії
аналізу.
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Таким чином, створення сучасних моделей керування суднобудівним виробництвом (ремонтом),
реалізовані на основі досконалих інформаційних
технологій та систем забезпечення судноплавства,
дозволять інтенсифікувати процеси в транспортних
системах, реально забезпечити економічне зростання та розвиток транспорту за рахунок фундаментального переосмислення та перепроектування
бізнес-процесів у транспортній галузі.
У процесі оптимізації управління бізнес-процесами виявляються резерви зростання фінансових
ресурсів судноремонтних та суднобудівельних заводів за рахунок збільшення випуску продукції з
одиниці виробничих потужностей, підвищення
якості продукції, що виробляється, зниження її
собівартості, скорочення непродуктивних витрат.
Одночасно з цим вишукуються можливості скорочення потреби судноремонтних та суднобудівельних заводів в грошових коштах на основі більш повного залучення у виробництво наявних матеріальних ресурсів, прискорення оборотності оборотних
коштів, скорочення адміністративно-управлінських витрат .
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Анотація
В статі наведено результати промислових експериментів по моніторингу впливу масових вибухів в
кар’єрах на екологічний стан та сейсмічну безпеку інфраструктурних об’єктів. За результатами вимірів
сейсмічних коливань ґрунту обґрунтована максимально допустима сейсмічно безпечна відстань від русла
річки Інгулець до блоків в залежності від маси зарядів у групі уповільнення та максимально допустима
сейсмічно безпечна маса зарядів у групі уповільнення. Побудовані залежності зміни концентрації частинок
пилу та викиду газів СО і NO2 в повітря кар'єрів на підставі моніторингу на станціях спостереження. Розроблено ефективні заходи по покращенню руйнування гірських порід, екологічної та сейсмічної безпеки
ведення гірничих робіт в кар’єрах.
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Abstract
The article presents the results of industrial experiments to monitor the impact of mass explosions in quarries
on the environmental condition and seismic safety of infrastructure. According to the results of measurements of
soil seismic oscillations, the maximum allowable seismically safe distance from the Ingulets riverbed to blocks
depending on the mass of charges in the deceleration group and the maximum allowable seismically safe mass of
charges in the deceleration group are substantiated. Dependences of change of concentration of dust particles and
emission of CO and NO2 gases in quarry air on the basis of monitoring at observation stations are constructed.
Effective measures have been developed to improve the destruction of rocks, environmental and seismic safety of
mining operations in quarries.
Ключові слова: кар’єр, свердловинний заряд, вибух, сейсмічні коливання ґрунту, пил, шкідливі гази.
Keywords: quarry, well charge, explosion, seismic oscillations of soil, dust, harmful gases.
Постановка проблеми. Одним з основних
процесів, що впливає на екскавацію, транспортування та переробку скельних гірських порід – є буропідривні роботи, ефективність яких в цілому залежить від бурового устаткування, вибухових речовин і засобів ініціювання. Відбійка гірських порід
на кар’єрі супроводжується негативним впливом на
довкілля, а саме, розповсюдженням ударно-повітряних і сейсмічних хвиль, токсичних продуктів детонації та викиду дрібнодисперсної фракції (пилу)
подрібненої гірської породи. Якщо з переміщенням
кусків породи, ударно-повітряною хвилею та токсичними викидами газоподібних продуктів детонації (ГПД) ВР успішно справляються в межах
кар’єру за допомогою комплексу захисних заходів,
то з розповсюдженням сейсмічної хвилі боротися
набагато важче, особливо в умовах зменшеної санітарно-захисної зони. Із цього випливає, що питання
сейсмічної безпеки при експлуатації будівель, інфраструктурних об’єктів (сільськогосподарських
угідь, промислових споруд, річок та інш.), розташованих поблизу проведення підривних робіт на густозаселеній території України, стоять особливо гостро на теперішній час. Оскільки недостатня вивченість негативних динамічних впливів, що
виникають від дії сейсмічних імпульсів на будівлі
різного технічного стану, не дає можливості прогнозувати їх реальну сейсмічну безпеку до і після
проведення підривних робіт. Це пов’язано з тим,
що оцінка сейсмічної дії на будівлі та інфраструктурні об’єкти навколо кар’єру, відповідно до існуючої нормативної документації, проводиться лише
за допустимою масовою швидкістю коливань незалежно від їх технічного стану і амплітудно-частотних характеристик "ґрунт–споруда".
Слід також зазначити, що при проведенні масових вибухів в кар’єрах крім сейсмічної дії вибуху
на інфраструктурні об’єкти вони впливають і на
екологічний стан навколишнього природнього середовища – це пило газові викиди під час руйнування гірських порід.
Тому вибір і обґрунтування нових технічних
рішень по створенню сучасних ресурсозберігаючих
вибухових технологій руйнування гірських порід
складної будови на кар’єрах рудних і нерудних корисних копалин, а саме: вибір типу вибухових речовин (ВР) та засобів ініціювання, діаметр і конструкцію свердловинного заряду ВР, схеми ініціювання, що обумовлюють взаємодію окремих
зарядів ВР та їх груп, умови підривання (рівень об-

водненості масиву порід, наявність підпірної стінки), тип застосовуваної набивки є однією із умов
забезпечення екологічної і сейсмічної безпеки на
територіях з розвинутою інфраструктурою.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
На сьогодні єдиним офіційним нормативним документом з визначення радіусу сейсмічно-безпечної
відстані для інфраструктурних об’єктів при проведенні вибухових робіт на кар’єрах є "Єдині правила
безпеки при веденні вибухових робіт" (ЄПБ) [1].
Останні не враховують повною мірою умови й особливості поширення хвиль, а також ослаблення тріщинами будівель і споруд, які перебувають у зоні
інтенсивного впливу сейсмовибухових хвиль
(СВХ). У той час як значення припустимої швидкості зсуву ґрунту в підвалині будівлі (об’єкту інфраструктури), що знаходиться під охороною, залежить, крім усього іншого, від її стану і спектральної
характеристики, але ні ЄПБ, ні інші дані із літературних посилань [1-3] не передбачено функціональної залежності припустимої швидкості коливань
від зазначених факторів. І тільки практичний досвід
фахівців вибухової справи дозволяє по показникам
деформації в будівлі збільшувати не менш ніж у 2
рази безпечну відстань до об’єктів незалежно від
обсягу порушень в конструкції будівлі. У такий
спосіб використання існуючих нормативів оцінки
сейсмічної безпеки будівель різного технічного
стану при техногенних вибухах не завжди забезпечує їх сейсмічно безпечну експлуатацію тому, що
не враховує повною мірою умов і особливостей поширення хвиль, а також ослаблення тріщинами будівель і споруд, які перебувають у зоні інтенсивного впливу СВХ. Такий підхід до визначення рівня
сейсмічної безпеки об’єкту веде найчастіше до невиправданих економічних витрат, а іноді й до помилкових ознак стійкості об’єкту, що охороняється, особливо тоді, коли він потрапляє в зону резонансного коливального процесу.
Труднощі в оцінці інтенсивності впливу СВХ
на об'єкти, що знаходяться під охороною, виникли
через різні властивості вміщуючих порід, їх структури та тріщинуватості та стали визначальними у
характері поширення сейсмічних коливань у різних
напрямках від місця вибуху. Зважаючи на те, що
масиви рудних тіл та гірських порід родовищ залізних руд (м. Кривий Ріг та ін.) та нерудних корисних
копалин, які сконцентровані у відкладених Українського щиту, за своєю структурою є анізотропними,
то в цих масивах розповсюдження пружних сейсмічних хвиль по простяганню і в хрест простягання
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не однакові. Тому численні спостереження сейсмічних коливань під час видобутку корисних копалин
на родовищах складної будови дозволили встановити [4-5], що різні типи порід (граніти, вапняки,
пісковики, ґрунти та інш.) мають неоднакову сейсмічність. Так, збільшення сейсмічності в ґрунтах
порівняно з гранітами становить 2 бали.
Тому, масовий вибух у породі складної будови
можна оцінювати за трьома основними технологічними параметрами, що визначають інтенсивність
динамічного навантаження породного масиву:
– загальна кількість ВР у блоці, Q, кг, що визначає загальне енергетичне навантаження на масив;
– кількість ВР на ступінь уповільнення Qст, кг
– величина, що визначає амплітудні значення параметрів коливань;
– кількість ступенів уповільнення N, при якій
виділяється певна поетапна кількість порцій енергії
у процесі динамічного навантаження масиву гірських порід.
Між цими енергетичними параметрами виявлено статистично стійкий взаємозв'язок. Характер
цього взаємозв'язку визначається ступенем структурної неоднорідності породного масиву в напрямку від місця вибуху до точки спостереження.
Слід зазначити, що значна частина енергії під
час масових вибухів витрачається в зоні, що безпосередньо примикає до зарядної порожнини (зазвичай 2-3 радіусу заряду) де відбувається перездрібнення твердого середовища. Це сприяє викиду значних обсягів дрібнодисперсної фракції (пилу) і
газів, що веде до втрат корисної копалини та погіршення екологічного стану навколишнього природнього середовища на кар'єрах, як рудних так і не рудних корисних копалин.
Скорочення пило-газовиділення під час масових вибухів досягається за рахунок технологічних,
інженерно-технічних і організаційних заходів [6].
Найбільшого поширення набули технологічні заходи, які передбачають удосконалення конструкції
заряду та типу набивки. Удосконалення конструкції заряду реалізується через додавання в заряди вибухової речовини (ВР) гашеного вапна або соди,
зменшення діаметру заряду, розділення колонки заряду повітряними та інертними проміжками [7], а
також утворення повітряної подушки на рівні підошви уступу [8], формування комбінованої набивки із розчину поверхнево-активних речовин, зменшення величини перебуру [9]. При цьому питання
зменшення пилоутворення, викидів шкідливих газів та якості гірської маси залишаються відкритими.
Регулювання величини питомої енергії вибуху
при руйнуванні гірських порід, як доведено у роботі Єфремова Е.І. [10], можливо різними шляхами.
Зокрема, це досягається за рахунок зміни площі
безпосереднього контакту свердловинного заряду
вибухових речовин (ВР) з породою, що руйнується,
або створення умов, що забезпечують зниженню
динамічного впливу вибуху на поверхню зарядної
порожнини, а саме: коригування діаметру свердловинного заряду, форми і конструкції заряду ВР, сітки розташування свердловин на блоці [10-16]. Такі
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заходи сприяють зменшенню виходу дрібних фракцій (зменшення зони перездрібнення), але зменшення діаметру заряду не сприяє зменшенню зони
переподрібнення і не вирішує питання виходу шкідливих газів та рівномірності розподілу фракційного складу. При цьому розширення сітки свердловин на блоці зумовлює утворенню негабаритних кусків, які потребують додаткового подрібнення.
Доцільність широкого впровадження удосконаленої конструкції заряду з використанням повітряних проміжків підтверджено Ларічевим А. Ю. за
результатами експериментальних досліджень, які
свідчать про зменшення утворення пилу на 25–30 %
[17]. Варто відзначити, що розділення колонки заряду повітряними та інертними проміжками дозволяє лише більш ефективно використовувати енергію вибуху, а збільшення об’єму зони регульованого подрібнення в роботах науково не
обґрунтовано.
Для зменшення зони переподрібнення та викиду пилу було б доцільним розробка конструкцій
заряду з повітряними або водними проміжками між
зарядом і стінкою свердловини. Наявність повітряного радіального проміжку (зазору між поверхнею
вибухової порожнини і зарядом) призводить до
зменшення величини амплітуди ударної хвилі, зниження початкового пікового тиску та збільшення
тривалості амплітуди імпульсу. Це дозволяє збільшити тривалість імпульсу ударної хвилі на оточуюче середовище і призводить до скорочення витрат
енергії на дисипативні втрати. У результаті застосування таких конструкцій значно збільшується коефіцієнт корисної дії енергії вибуху [18]. Проте, такий ефект потенційно може бути посилений за рахунок науково-обґрунтованого вибору типу
заповнювача проміжку між зарядом і стінкою свердловини.
Вибору раціональної конструкції та матеріалу
набивки присвячено багато праць [19-24]. Однак у
них переважно розглядаються конструкції набивки,
що створюють максимальний опір газоподібним
продуктам детонації (ГПД). При цьому мало уваги
приділяється питанням фільтрації ГПД в атмосферу
через матеріал набивки [19].
Відомі розробки конструкцій набивки направлені, у більшій мірі, на підвищення ефективності
вибухових робіт. Такі набивки дають можливість
зменшити частково викид пилу, однак не дозволяють нейтралізувати шкідливі гази. Спроби вирішити дану проблему були зроблені авторами робіт
[20-24].
У роботі [20] нейтралізацію шкідливих газів
запропоновано здійснювати використанням гашеного вапна безпосередньо у набивці над верхнім торцем заряду. Автори [21] наводять результати експериментів щодо зменшення рівня небезпечних викидів в атмосферу під час здійснення масових
вибухів за рахунок застосування водної набивки з
домішкою пропарювального розчину, що містить
Ca(OH)2. ДП «НДІБПГ» [22] розроблено спосіб
пило-газо придушення під час масових вибухів із
використанням твердої набивки, зволоженої водним розчином вуглелужного реагенту концентрації
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1-2 мас. % і захисного екрану у вигляді зволоженого шару порід на поверхні блоку.
Підсумовуючи виконаний аналіз слід зазначити, що на кар’єрах рудних і нерудних корисних
копалин розроблені заходи не отримали широкого
застосування. Із вище наведеного випливає проблема нерівномірності дроблення відбитої гірничої
маси з високим відсотком вмісту некондиційних
фракцій в розподілі її гранулометричного складу.
Зокрема збільшення долі переподрібнених фракцій
в загальному розподілу гранулометричного складу
являє собою джерелом пилоутворення на кар’єрі і
основну долю у відходах гірничого виробництва.
Тому, найбільш доцільним в керуванні процесом
руйнування гірських порід є формування навколо
колонки заряду проміжку між зарядом і стінкою
свердловини, наприклад, заповненого водою. Вода
при цьому виступає в якості демпфера і зменшує
розміри зони переподрібнення в порівнянні з проміжком із повітря.
Тому, проведення практичних експериментальних досліджень на кар’єрах рудних і нерудних
корисних копалин які направлені до пошуку нових
та удосконалення вже існуючих заходів зниження
рівня антропогенного навантаження та жорсткі вимоги щодо використання природних ресурсів сприятимуть покращенню екологічного стану та сейсмічної безпеки навколишнього природнього середовища з розвинутою інфраструктурою є актуальною
науковою і практичною задачею.
Мета та постановка завдання досліджень.
Метою роботи є проведення моніторингу по оцінці
впливу масових вибухів в кар’єрах на екологічний
стан та сейсмічну безпеку інфраструктурних
об’єктів та розробка ефективних заходів по покращенню руйнування гірських порід, які сприятимуть
створенню нормальних умов існування об’єктів, що
знаходяться під охороною, від впливу на них технологічних масових вибухів. Для досягнення мети
будуть проведені комплексні дослідження в промислових умовах залізорудних кар'єрів №2-біс і №3
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг, м. Кривий Ріг по
виміру показників сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударних повітряних хвиль і їх вплив
на русло ріки Інгулець та прилеглий до русла ландшафт прибережної захисної смуги, моніторинг якості повітря в кар'єрах та на межі санітарно-захисних
смуг. За результатами моніторингу буде обґрунтована максимально допустима сейсмічно безпечна
відстань від русла річки Інгулець до блоків в залежності від маси зарядів в групі уповільнення та максимально допустима сейсмічно безпечна маса зарядів в групі уповільнення при допустимій швидкості сейсмічних коливань ґрунту  = 0,8 см/с. Будуть
побудовані залежності зміни концентрації частинок
пилу та викиду газів СО і NO2 в повітря кар'єрів на
підставі моніторингу на станціях спостереження.
Для покращення умов екологічного стану та сейсмічної безпеки інфраструктурних об’єктів будуть
розроблені рекомендації по ефективному руйнуванню гірських порід енергією вибуху.
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Виклад основних результатів. Новокриворізьке та Валявкінськє родовище залізистих кварцитів, яке розробляє ПАТ «АрселорМіттал Кривий
Ріг», в кар’єрах №2-біс та №3 добре узгоджений з
тектонікою родовища на даній площі. До ядра антикліналі приурочений кар’єр №2-біс, а до лівого
крила, яке переходить у синкліналь - кар’єр №3. Водоносність порід саксаганської світи нерівномірна і
залежить від ступеня тріщинуватості. Перше місце
за розвитком тріщинуватості займають мартитові
руди, друге – кварцити й джеспіліти, третє – сланці.
У рудах, які представлені залізистими кварцитами
та джеспілітами, широко розповсюджені тріщини
розломів, розривів, сколювання та зсуву. Тріщини
розломів іноді досягають великих розмірів внаслідок накладання процесу вилуговування. У сланцях
тріщинуватість проявляється у вигляді тріщин розшарування, рідше – розриву та розлому. Так, кар’єр
№ 2-біс має помірний об’єм водоприпливів, а
кар’єр № 3 трішки більший об’єм за кар’єр № 2-біс,
але також помірний згідно даних геологічної служби.
Аналіз супутникових знімків по оцінці тріщино-елементної структури залягання порід на західному і східному борту та виробничих даних по
тріщино-тектонічній будові кар'єрного поля кар'єру
№ 2-біс ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» дозволив встановити наступні основні 5 систем тріщин –
субмеридіанні, субширотні, субгоризонтальні, північно-східні та північно-західні 310-320º (дайка), а
саме:
– вертикальні тріщини сплющування простягаються в субмеридіональному напрямку (дирекційний кут ППС 10-15º);
− вертикальні тріщини відриву поширюються
в субширотному напрямку (дирекційний кут СПС
290-295º);
– в напрямку русла річки Інгулець наявні субширотні (з азімутом 250-270º, які щільно зімкнені)
та діагональні (інтрузивна дайка з азімутом 310320º) тріщини тектоніки;
– в зоні підвищеної (або зони щодо монолітних
порід) тріщинуватості, зокрема, берми, яка відділяє
західний борт кар'єру від русла р. Інгулець під час
неодноразового впливу сейсмічних коливань від
вибуху, рівень яких вище гранично допустимої
швидкості зсуву частинок ґрунту, на борту кар'єра,
розташованого біля русла р. Інгулець можуть з'явитись небажані (штучні) тріщини, так звані сейсмоклази.
В якості прикладу моніторинг показників сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударних
повітряних хвиль і їх вплив на русло ріки Інгулець
та прилеглий до русла ландшафт прибережної захисної смуги було проведено під час масового вибуху
(МВ) 28.01.2021 р. на карʼєрі №2-бис ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг. Відбійка порід під час МВ
велась на наступних блоках: №1, гор. -90 м; №2,
гор. – 120 м; №3, гор. -105 м; №4, гор.-120 м; №5,
гор. -120 м. Основна увага при підготовці блоків до
руйнування порід приділено блоку №2, гор.-120 м,
особливість якого полягає в тому, що він розташований в зоні підвищеної (або зони щодо монолітних
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порід) тріщинуватості, зокрема, берми, яка відділяє
західний борт кар'єру від русла р. Інгулець та прилеглий до русла ландшафт прибережної захисної
смуги.
Підготовку блоку вели згідно розробленого
проекту МВ. Основна відмінність паспорту БПР полягає в тому, що для зменшення впливу сейсмічних
коливань ґрунту під час МВ в зоні, зокрема, берми,
яка відділяє західний борт кар'єру від русла р. Інгулець формують екрануючу зону із ряду стисло одна
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від одної пробурених свердловин діаметром 0,110 0,150 м. Інші свердловини на блоці бурили рядами
по типовій сітці рівної 5х5 м буровим верстатом
шарошечного буріння типу СБШ-250М діаметром
0,250 м при середній довжині рівній 18,0 м з перебуром 2-3 м. Висота уступу у середньому складала
Н = 19 м. Кут укосу уступів, на яких проводять буропідривні роботи складає 70-800. Схема блоку №2,
розташування вибухових свердловин і комутація
зарядів на МВ 28.01.21 року наведено на рис.1.

Рис.1 Схема блоку №2, розташування вибухових свердловині комутація зарядів на МВ 28.01.21 року
На блоці було пробурено 163 свердловини,
об’єм буріння яких складав 2616,5 м. Об’єм підірваної гірничої маси складатиме: по руді – 78,0 тис.
м3, а по скельній породі 41,0 тис. м3. Вихід гірничої
маси з 1 п.м. сверд.– 29,8 м3.
Породи блоку, які обурені для підривання
складають із:
– силікат-карбонат-магнетитових кварцитів
К22ж міцністю f =14-16;
– магнетит-карбонат силікатних кварцитів К22ж
міцністю f =12-14;
– хлорит - біотитових сланців К23-4с міцністю f
=6-8.
Всі породи щільні, міцні, в’язкі, тріщинуваті.
Найбільш інтенсивна тріщинуватість проглядається в замкових частинах складок. Текстура кварцитів від середніх до насиченої шаруватості. Структура гранобластова. Текстура сланців – сланцева.
Порода зім’ята в складки, в замкових частинах
складок спостерігаються зони окварцування.
Для підривання свердловин на блоці використовують емульсійну вибухову речовину (ЕВР) Анемікс у кількості 74,0 т з питомою витратою ВР 0,95
кг/м3. Ініціювання свердловинних зарядів виконують неелектричною системою ініціювання «Імпульс» за діагональною схемою комутації. Підривання зарядів здійснюють бойовиком, змонтованого із патрону ЕВР «Анемікс-П».

В підготовлених свердловинах формують подовжені заряди ВР суцільної конструкції в поліетиленовому рукаві. Для коригування розподілу енергії вибуху по довжині заряду та зменшення викиду
газоподібних продуктів детонації та пилу використовують комбіновану набивку, яка складає із ємності заповненої розчином із гашеного вапняку у співвідношенні:70-80 % та 20-30 % води до 100%, гирло
якої герметизують дрібно подрібненим відсівом із
граніту. Крім того, для зменшенню викиду пилу в
атмосферу кар’єру під час МВ проводять заходи по
зволоженню поверхні уступу шляхом розміщення
ємностей (рукавів) між рядами свердловин на
блоці, заповнених водою. Схема конструкції подовженого заряду, конструкції бойовику та схема розташування рукавів на блоці наведено на рис. 2;
рис. 3; рис.4.
Складні гірничо-геологічні умови залягання,
обводненість та різні фізико-механічні властивості
гірських порід у межах санітарно-захисної зони
ускладнюють встановлення закономірності розповсюдження сейсмічних коливань та прогнозування
їх інтенсивності з наближенням до інфраструктурних об’єктів. Для встановлення закономірностей інтенсивності розповсюдження сейсмічних коливань
та визначення сейсмічно безпечної відстані від
блоку до русла ріки Інгулець, а також прилеглий до
русла ландшафт прибережної захисної смуги і тиску на фронті ударної повітряної хвилі проведені
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інструментальні дослідженні сейсмічної дії масових вибухів свердловинних зарядів відповідно до

1– ВР; 2 – набивка; 3–проміжні детонатори; 4 –
НСІ; 5 – поліетиленовий рукав;6 – лінія підошви
уступу
Рис.2 Конструкція подовженого
свердловинного заряду ВР

ДСТУ 4704:2008, ДСТУ 7116:2009 та ДСТУ
7117:2009 [25-27].

1– патрон ЕВР «Анемікс-П»; 2–капсюль-детонатор; 3 – хвилевод НСІ
Рис. 3 Конструкція патрону проміжного детонатору ЕВР «Анемікс-П»

1 – ряди свердловин на блоці; 2 – поліетиленові рукави
Рис.4 Схема розташування поліетиленових рукавів на блоці
Для проведення інструментальних досліджень
по реєстрації сейсмічних коливань ґрунту під час
МВ використовувалась наступна цифрова апаратура: сейсмограф BlastMate III з мікрофоном, трьохосьовими геофонами та сейсмостанція ZET 048-E

з трьохкомпонентним акселерометром ВС 1313 і
ноутбуком. Зовнішній вигляд використаного обладнання наведено на рис.5.
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a
б
а – сейсмостанція ZET 048-E; б – сейсмограф Blast Mate Series III
Рис.5 Зовнішній вигляд апаратури для реєстрації сейсмічних коливань та тиску на фронті ударної повітряної хвилі під час масового вибуху на блоці
Вимірювання сейсмічної дії масових вибухів
свердловинних зарядів виконувались у точках, що
знаходилися біля наступних об’єктів: русло річки
Інгулець, прилеглий до русла ландшафт прибережної захисної смуги, які підлягають охороні та максимально наближені до кар’єру, їх координати, номера блоків і горизонти їх розташування.
У кожному пункті вимірювались три складові
швидкості сейсмічних коливань: вертикальна (z) і
дві горизонтальні (поздовжня – x та поперечна y).
Підсумкове значення швидкості сейсмічних коливань (Ʃ) визначалось із виразу

 =

 x2

+ v 2y

+ v z2

𝑄1/3
𝑟

𝐾 = 𝑉ф (

(1)

(2)

де 𝐾 – коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль; 𝑄 – масса одноразового зосередженого
заряду ВР, кг; 𝑟 – відстань від заряду до пункту спостереження, м; 1,5 – коефіцієнт затухання інтенсивності сейсмічних коливань.
Коефіцієнт 𝐾 залежить від умов проведення
вибуху та поширення сейсмічних вибухових хвиль
обчислюється згідно ДСТУ 4704:2008 [25] та має
враховувати: особливості ґрунту, що підлягає висадженню, сезонність робіт, орієнтацію об’єкта відносно блоку, ступень свободи масиву, діаметр заряду, кількість груп зарядів.
Зважаючи на складність та достовірність визначення коефіцієнту 𝐾 його розрахунок проводиться на основі експериментальних вибухів при
інструментальному вимірюванні швидкості сейсмі-

1.5

)

(3)

де 𝑉ф – фактична швидкість коливань ґрунту
від вибуху одноразового зосередженого заряду ВР
біля основ об’єкту, що охороняється.
Сейсмічно безпечна відстань від блоку до
об’єкту (𝑟с ) визначається за формулою
𝑟𝑐 = (

𝐾

2/3

)

∙ 𝑄1/3

(4)

де 𝑉доп - допустима швидкість коливань ґрунту
від вибуху одноразового зосередженого заряду ВР,
біля основ об’єкту, що охороняється.
Сейсмічно безпечна маса зосередженого заряду ВР на відстані (𝑟) до об’єкту (𝑄с ) визначається за формулою,

1.5

)

𝑟
𝑄1/3

𝑉доп

Основні складові сейсмічних коливань визначались в наступній послідовності.
Швидкість коливань ґрунту від вибуху одноразового зосередженого заряду вибухових речовин (), в сантиметрах за секунду, обчислюється за
формулою:

 = 𝐾(

чних коливань ґрунту в основі об’єктів, що знаходяться під охороною для конкретних умов підривання за формулою ,

𝑄𝑐 = (

𝑉доп 2
𝐾

) ∙ 𝑟3

(5)

Для виконання районування результатів інструментальних вимірювань швидкості зміщення
по кожному з профілів їх представляють у вигляді
функції наведеної відстані  = 𝑓(𝑅). Після статистичної обробки конкретного кореляційного поля
була побудована узагальнююча графічна залежність, згідно якої можна обчислити зміну маси зарядів в максимальній групі уповільнення в залежності від віддалення до об’єкту для будь-якої величини допустимої швидкості зміщення, а саме
𝑅 3

𝑄 = ( ) , кг
𝑅

(6)

де 𝑅 – приведена відстань, визначається за графіком відповідно прийнятій допустимій швидкості
зміщення, м/кг1/3 ; R – фактична відстань до об'єкту, що охороняється, м; 𝑅 = 𝑅 3√𝑄, м
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Розрахунки за формулами (1) – (5), виконані з
використанням
програмного
забезпечення
BlastWаre та ZETLab Seismo, які зведені до табл. 1.
Результати обробки отриманих даних інструментальної реєстрації сейсмічних коливань при висаджені гірничої маси, а саме їх величина та закономірність розповсюдження в сторону об’єктів, які
охороняються, показали, що рівень сейсмічних коливань є задовільними і не перевищують вимоги
чинного Національного стандарту України, щодо
норм сейсмічної безпеки [25]. Але, існуючу технологію ведення буропідривних робіт слід розглядати, як не зовсім ефективною в плані сейсмічної

безпеки її виконання і потребує її подальшого коригування при розробці залізних руд на кар’єрах
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг.
Таблиця 1 – Максимально допустима сейсмічно безпечна відстань від русла річки Інгулець до
блоків в залежності від маси зарядів в групі уповільнення та максимально допустима сейсмічно безпечна маса зарядів в групі уповільнення при допустимій швидкості сейсмічних коливань ґрунту V=0,8
см/сек під час проведення МВ в кар’єрах №2-біс
(28.01.2021 р.) і №3 (04.02.2021 р.)

Слід зазначити, що крім моніторингу сейсмічних коливань ґрунту при веденні МВ в кар’єрах є
необхідність одночасного проведення вимірів викиду дрібного пилу і шкідливих газів під час руйнування, переміщення і переробки гірничої маси на
ГЗКтах. Тому для оцінки ефективності заходів
щодо зниження забруднення повітря здійснюється
моніторинг якості повітря у кар'єрах та на межі санітарно-захисних зон.
Відомо, що під час ведення гірничих робіт основними причинами забруднення повітря у кар'єрному просторі та навколо нього є порушення роботи вентиляції, несприятливі метеорологічні
умови, робота гірничо-видобувних, транспортних і
переробних комплексів, а також вибухових робіт.
Забруднення повітря дрібно дисперсними частинками пилу PM 2.5 (діаметром від 0,001 до 2.5 мкм)
та PM 10 (діаметр від 2.5 до 10 мкм) та викиду шкідливих газів є основним фактором ризику хронічних захворювань [28-29]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, середньо добова концентрація дрібно дисперсних частинок пилу має не
перевищувати: PM 2.5 – 0.025 мг/м3; PM 10 – 0.05
мг/м3 [30]. Тому велику увагу слід приділяти конт-

ролю інтенсивності виділення пилу при роботі промислових об'єктів та розробці заходів щодо зниження їх викиду в оточуюче природне середовище.
На теперішній час згідно проекту World Air
Quality Index” (AQI) на території Криворізького регіону встановлено 33 станції автоматичного моніторингу якості повітря по виходу дрібного пилу PM
2.5та PM 10 [31] і шкідливих газів NO2; NO; SO;
СO; NH3; H2S; О3; С2Н4 по 5 міських і 28 промисловим об’єктам. На рисунку 6 приведена типова блоксхема станції [32].
Під час аналізу змін концентрації зважених частинок пилу та газів використовувалися дані, отримані зі станцій контролю та спостереження №№1,
2, 3 (ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг). Станції
спостереження № 1 і № 2 розташовані поблизу металургійного комбінату ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, а станція № 3 – поблизу ГЗК цієї компанії.
Відстань від карʼєру № 2-бис до станції № 1 складає
3000 м, до станції № 2 – 6800 м, до станції № 3 –
3170 м. Дослідження проводились до і після проведення МВ в карʼєрі №2 –біс (28.01.2021 р.) на протязі 72 годин, а саме з 27.01.2021 р (0:00 год.) до
29.01 2021 р. (23:00 год.). МВ в карʼєрі №2 – біс
(28.01.2021 р.) був проведений о 12:00 годині.
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Рис. 6 Типова блок-схема станції автоматичного моніторингу якості повітря
Масовий вибух на блоках проведено по коригованим паспортам БПР в яких використані нові
конструкції зарядів (рис.2) та заходи по зволоженню відбитої гірничої маси на блоці (рис.4). Запропоновані рекомендації сприятимуть рівномірності дроблення гірничої маси, зменшенню об’ємів
викиду пилу і шкідливих газів в оточуюче природне
середовище.
По результатам моніторингу якості повітря і їх
обробки побудовані залежності зміни концентрації

пилу на станціях спостереження у часі (рис.7). Аналіз побудованих залежностей показав (рис. 7), що
на станції № 1 під час моніторингу стану повітря
зафіксовано збільшення концентрації пилу, яке відбулося за 11 годин після проведення масового вибуху (28.01.2021 о 23:00). При цьому максимум
концентрації спостерігався вже 29.01.2021 о 1:00
годині. Після цього о 7:00 годині почалося зниження концентрації з її подальшою стабілізацією.

1, 2, 3 – номера станцій моніторингу; 12:00 – час проведення масового вибуху на карʼєрі № 2-бис ПАТ
“АрселорМіттал Кривий Ріг”
Рис.7 Зміни концентрації пилу у повітрі на станціях спостереження (моніторингу)
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На станції № 2 через 9 годин після проведення
масового вибуху (28.01.2021 в 21:00) зафіксовано
локальне збільшення концентрації пилу з подальшим зниженням її 29.01.2021 о 3:00 годині. Аналогічні результати зафіксовані і на станції №3 тільки
після 10 годин від проведення масового вибуху
(28.01.2021 в 22:00) з максимальним зростанням
концентрації пилу 29.01.2021 о 3:00 годині і подальшою її стабілізацією та зниженню.
Отже, аналіз отриманих залежностей показав
(рис. 7), що після проведення масового вибуху, на
станціях №№ 1, 2 і 3 було зафіксовано незначні зростання показників концентрації пилу взагалі. Але ж
в нічні часи спостерігалось значне збільшення концентрації, що пояснюється впливом на переміщення потоків хмар пилу температурної інверсії. В
даному випадку відбувається формування теплового шару повітря з різними показниками температури, який перешкоджає розсіюванню домішок
пилу по вертикалі між різними тепловими шарами
повітря.

Крім моніторингу змін концентрацій пилу в
повітрі промислових зон ПАТ “АрселорМіттал
Кривий Ріг одночасно на станціях спостереження
№№ 1, 2 і 3 проведено аналогічні виміри викидів
шкідливих газів СО и NO2. По результатам моніторингу і обробки отриманих даних побудовані залежності зміни концентрації СО і NO2 у повітрі, які
наведено на рис. 8.
Аналіз залежностей (рис. 8, а) показав, що на
станціях №№ 1, 2, 3 після проведення масового вибуху спостерігалось значне збільшення концентрації СО. Так, на станції № 1 зафіксовано збільшення
концентрації з 23:00 год. (28.01.2021) до 6:00 год.
(29.01.2021), а на станції № 2–з 15:00 до
18:00 год.(28.01.2021) та з 22:00 год. (28.01.2021) до
1:00 (29.01.2021) і на станції № 3 – з 1:00 до 4:00
год. (29.01.2021). При цьому, до проведення вибухових робіт з 12:00 год. (27.01.2021) до 6:00 год.
(28.01.2021) на вказаних станціях концентрація СО
змінювалась в незначній мірі.

а
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1, 2, 3 – номера станцій моніторингу; 12:00 – час проведення масового вибуху на карʼєрі № 2-бис ПАТ
“АрселорМіттал Кривий Ріг”
Рис.8 Зміни концентрації СО (а) і NO2 (б) у повітрі на станціях спостереження (моніторингу)
По результатам моніторингу найбільша концентрація NO2 спостерігалась на станції № 2 (рис. 8,
б). При цьому, найбільше локальне збільшення концентрації зафіксовано з 9:00 до 15:00 год.
(28.01.2021), яке не пов’язано з впливом масового
вибуху, проведеного о 12:00 год. Хоча на станції №
1 відмічено збільшення концентрації NO2 з 13:00 до
17:00 год. (28.01.2021) вже після вибухових робіт, а
на станції № 3 ці коливання за весь період спостережень становили незначних показників.
Отже, як показав аналіз моніторингу на станціях спостереження (рис. 8) встановлено наступне:
після проведення масових вибухів було зафіксовано найбільше збільшення вмісту СО у темний час
доби, зміни яких можна пояснити впливом температурної інверсії.
Висновки. Для проведення промислових експериментів по моніторингу впливу масових вибухів
в кар’єрах на екологічний стан та сейсмічну безпеку інфраструктурних об’єктів та розробка ефективних заходів по покращенню руйнування гірських порід розроблену методику досліджень, яка
складається з етапів підготовки по визначенню
об’єктів впливу сейсмічних коливань ґрунту від масових вибухів і оцінки якості повітря в кар'єрах та
на межі санітарно-захисних смуг. На основі отриманих статистичних даних інструментальних вимірів сейсмічних коливань ґрунту з використанням
сучасного цифрового обладнання обґрунтована максимально допустима сейсмічно безпечна відстань
від русла річки Інгулець до блоків в залежності від
маси зарядів в групі уповільнення та максимально
допустима сейсмічно безпечна маса зарядів в групі
уповільнення при допустимій швидкості сейсмічних коливань ґрунту  = 0,8 см/с. Побудовані залежності зміни концентрації частинок пилу згідно
проекту World Air Quality Index” (AQI) та викиду

газів СО і NO2 в повітря кар'єрів на підставі моніторингу на станціях спостереження. Для безпечного
ведення гірничих робіт і попередження розкриття
тріщин тектоніки по відношенню до захисту русла
річки Інгулець та ландшафтної захисної смуги, покращення умов екологічного стану та сейсмічної
безпеки цих інфраструктурних об’єктів розроблені
рекомендації по ефективному руйнуванню гірських
порід енергією вибуху які полягають в наступному:
– результати реєстрації сейсмічних коливань
при проведенні експериментальних масових вибухів показали, що зареєстровані коливання мають
низькочастотний характер лише над дамбою
(дайка), а високочастотний в інших точках;
– при відпрацюванні уступів, які знаходяться в
безпосередній близькості до дайки для зменшення
сейсмічної інтенсивності масових вибухів та ударних повітряних хвиль максимальний потік енергії
вибуху слід направляти під кутом 45º до субширотних тріщин тектоніки за рахунок коригування
схеми комутації свердловинних зарядів паралельно
відповідно східному борту кар’єра або перпендикулярно до західного борта кар’єра і русла річки Інгулець;
– загальна кількість вибухових речовин на
блок слід обмежувати лише кількістю свердловинних зарядів, які можуть бути з’єднані за допомогою
неелектричної системи ініціювання.
– при наближенні захисної зони до 300-100 м
рекомендується застосовувати підривання блоків з
окремим підриванням кожної свердловини з інтервалом понад 25 мс, при цьому маса свердловинного
заряду не повинна перевищувати сейсмічно допустиму, а при перевищенні допустимої маси заряду в
одній свердловині останній має бути розосереджений
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– для рівномірного навантаження на скельний
масив при відхиленні фактичних параметрів сітки
свердловин від її проектних значень слід обов’язково коригувати та контролювати масу зарядів в
цих свердловинах.
– з наближенням блоків до русла річки Інгулець ближче 300 м рекомендується формування екрануючої смуги шляхом обурення близько наближених одна до одної ряду свердловин діаметром
0,110-0,150 м або застосовування контурного підривання цих свердловин з формуванням контурної
щілини;
– ефективність руйнування міцних гірських
порід і зниження пилогазових викидів може бути
реалізовано використанням нової конструкції заряду з комбінованою набивкою або розосередженого заряду повітряним проміжком та заходів по
зволоженню поверхні блоку, що руйнується;
– по результатам моніторингу концентрації частинок пилу та СО на станціях було зафіксовано
збільшення їх у нічний час доби, що пов'язано з
впливом температурної інверсії.
– встановлено, що проведений масовий вибуху
на кар'єрі №2-біс не вплинув на збільшення концентрації пилу та шкідливих газів у повітрі на прилеглих територіях.
– встановлено, що коливання концентрацій
пилу і газів протягом періоду спостережень переважно викликані впливом турбулентних пульсацій
повітряного потоку.
Застосування розроблених рекомендацій по
результатам моніторингу сейсмічних коливань ґрунту та викиду пилу і шкідливих газів в атмосферу
навколо інфраструктурних об’єктів під час масового вибуху в кар’єрах забезпечить рівномірність
дроблення породи, зниження об’єму перездрібнених фракцій і витрат на вибухові матеріали та сприятиме безпеці ведення гірничих робіт на територіях
з розвинутою інфраструктурою для різних умов розробки рудних і нерудних корисних копалин України.
Список літератури
1. Единые правила безопасности при взрывных
работах. К.: Норматив, 1992. 171 с.
2. Физика взрыва / Под ред. Л.П. Орленко. Т. 1.
М.: Физматлит, 2002. 832 с.
3. Бойко В.В. Проблеми сейсмічної безпеки
вибухової справи у кар'єрах України: монографія.
К.: ТОВ "Видавництво Сталь", 2012. 184 с.
4. Савельєв Ю.Я., Недельский А.Г., Крук П.Т.,
Дудченко А.Х. [и др.]. Организация мониторинга
сейсмического действия взрыва при отработке рудных залежей под городской застройкой / Науковий
вісник НГУ. 2003. Ч.1. №12. С.6-8.
5. Савельєв Ю.Я., Недельский А.Г., Крук П.Т.,
Дудченко А.Х. [и др.]. Организация мониторинга
сейсмического действия взрыва при отработке рудных залежей под городской застройкой// Науковий
вісник НГУ. 2004. Ч.2. №1. С.5-7.
6. Звягинцева А. В., Завьялова А. Ю. Анализ
основных технологических и инженерно-технических мероприятий, направленных на сокращение

Slovak international scientific journal # 64, (2022)
пылегазовых выбросов при массовых взрывах на
карьерах горно-обогатительного комбината. URL:
https://updoc.site/download/5ad12b452ec12_pdf.
(дата звернення: 20.12.2021)
7. Ефремов Э.И., Никифорова В.А., Пономарев
А.В., Поляков Ю.С. Эколого-экономическая эффективность скважинных зарядов, рассре-доточенных воздушными промежутками на карьерах нерудной промы-шленности. Науковий Вісник НГУ.
2008. №3. С.10-15.
8. Тищенко. С.В., Федоренко П.Й., Еременко
Г.И. [и др.]. Обоснование параметров скважинного
заряда взрывчатого вещества с воздушным промежутком и отражателем из сыпучих материалов /
Металлургическая и горнорудная промышленность. 2015. № 2. С. 90-93.
9. Швыдько П.В., Мельник Г.В., Быков Е.К.,
Духин И.В. [и др.]. К вопросу снижения выхода
мелких фракций при взрывной отбойке минерального сырья, а также бурения, расхода ВВ и сейсмического эффекта на открытых горных работах /
Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського.
2007. Вип. 5/2007 (46), Част. 1. С. 94-97.
10. Ефремов Э.И. Подготовка горной массы на
карьерах. М.: Недра, 1980. 272с.
11. Ефремов Э.И. Управление размерами зоны
переизмельчения горных пород при их взрывном
разрушении / Весник Криворожского технического
университета. Кривой Рог, 2007. Вып.18. С.36-39.
12. Ефремов Э.И., Комир В.М., Чебенко В.Н.,.
Ромашко А.М. Влияние типа ВВ и условий взрывания на переизмельчение нерудних полезных ископаемых: Матер.международ. конф. «Форум горняков- 2010». Днепропетровск: НГУ, 2010. С. 60-63.
13. Ефремов Э. И., Никифорова В. А., Чебенко
Ю. Н. Влияние диаметра скважины на площадь
контакта взрывчатого вещества с разрушаемой породой и на выход мелких фракций / Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. 2012. Вип. 2/2012 (10). С. 9-15.
14. Гапоненко И. А. Эффективные способы
подготовки скважин к заряжанию и новая конструкция заряда взрывчатых веществ / Сталий розвиток промисловості та суспільства: матеріали
міжнар. наук.-техн. конф., м. Кривий Ріг, 22–25
травня 2013 р. Кривий Ріг, 2013. С. 48-49.
15. Белоконь М.П., Николенко Е.В., Яицков
К.В., Яны С.В. Опыт взрывания скважинных зарядов переменного диаметра по высоте уступа / Вісник Кременчуцького держ. політехн. ун-ту. Кременчук, 2006. Вип.6 (41). част. 1. С. 56-60.
16. Ефремов Э.И., Никифорова В.А., Ищенко
К.С. Способы взрывной отбойки горных пород зарядами переменного сечения / Современные ресурсосберигающие технологии горного производства.
2008(1). №1. С.7-10.
17. Ларичев А. Ю. К вопросу влияния конструкции заряда на пылеобразование при производстве взрывных работ на карьерах / Горный информационно-аналитический бюллетень. 2014. № 12.
С. 352-357.

Slovak international scientific journal # 64, (2022)
18. Масюкевич О. М., Кучерук Л. В., Калюжна
В. В., Калюжний С. Л. Оцінка енергетичних характеристик вибуху свердловинних зарядів з повітряним радіальним зазором / Вісник Житомирського
державного технологічного університе-ту. Серія:
Технічні науки. 2004. № 1 (28). С. 179-182.
19. Воробйов В. В. Ефективність використання
раціональної конструкції набійки свердловинних
зарядів / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво».
2000. Вип. 2. С. 51-53.
20. Воробьев В. Д. [и др.] Снижение пылегазовых выбросов при массовых взрывах в карьерах /
Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». 2003.
Вип.8. С. 163-169.
21. Бережецкий А. Я., Вовк О. А. Применение
пропарочных растворов для снижения пылегазовых
выбросов при массовых взрывах / Вісник НТУУ
«КПІ». Серія «Гірництво». 2004. Вип. 11. C. 72-78.
22. Тыщук В. Ю. Исследования удельного пылегазовыделения при массовых взрывах в карьерах
и способы снижения вредных выбросов / Сучасні
ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. 2010. Вип. 1/2010 (5). С. 127–132.
23. Возгрин Р. А., Миронов Ю. А., Молдован
Д. В. К вопросу о свойствах материала для изготовления скважинных и шпуровых забоек. / Проблемы
геологии и освоения недр. 2013. Вып. 11, Часть 2.
С.
304–305.
URL:
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C11/V2/139.pdf
(дата звернення: 20.12.2021).
24. Катанов И. Б., Скачилов П. Г. Совершенствование конструкции скважинного заряда с пеногелевой забойкой / Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2015. № 5.
С. 43-46.
25. ДСТУ 4704:2008 «Проведення промислових вибухів. Норми сейсмічної безпеки». Київ.:
Держспоживстандарт України, 2009. 11 с..

27
26. ДСТУ 7116:2009 «Вибухи промислові. Методи визначення фактичної сейсмічної стійкості будинків і споруд». Київ.: Держспоживстандарт України, 2010. 6 с.
27. ДСТУ 7117:2009 «Вибухи промислові. Методи визначення тиску на фронті ударної повітряної хвилі та границі безпечної зони». Київ.: Держспоживстандарт України, 2010. 9 с.
28. Новіков Л. А. Оцінка впливу промислових
об’єктів на якість повітря у Криворізькому регіоні /
The 1st International scientific and practical conference
“Modern research in world science” (April 17-19,
2022) SPC “Sciconf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022. pp.
468–471. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: https://sciconf.com.ua/category/archive/. – (дата звернення:
25.04.2022)
29. European Environmental Agency. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: https://www.eea.europa.eu.
(дата звернення: 14.03.2022).
30. World Health Organization (2013), Health
effects of particulate matter. [Ел. ресурс]. – Режим доступу:
https://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0006/189051/Health-effects-of-particulatematter-final-Eng.pdf. (дата звернення: 14.03.2022).
31. World-wide air quality monitoring data
coverage. [Ел. ресурс]. – Режим доступу:
https://aqicn.org/sources.
(дата
звернення:
14.03.2022).
32. Official portal of the city of Kryvyi Rih: “Ecomonitoring”. [Ел. ресурс]. – Режим доступу:
https://www.krmisto.gov.ua/ua/rc/ecomon
/default/index.html. (дата звернення: 14.03.2022).
33. Batur, M., & Babii, K. (2022). “Spatial
assessment of air pollution due to mining and industrial
activities: a case study of Kryvyi Rih, Ukraine“. IOP
Conference, Earth and Environmental Science, vol.
970, pp. 1–13. [Ел. ресурс]. – Режим доступу:
https://doi.org/10.10881755-1315/
970/1/012004.
(дата звернення: 14.03.2022).

28

Slovak international scientific journal # 64, (2022)

NORMAL AND PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY
PERİODONTAL TOXUMALARDA DƏYİŞİKLİKLƏR OLAN ÇIXARILMAYAN
PROTEZLƏRİN DAYAQ DİŞLƏRİNİN VƏZİYYƏTİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
Şahmuradov R.R.
Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, assistent
Azerbaycan Tibb Univtrsiteti, Ortopedik stomatologiya kafedrası
Bakı, Azerbaycan
Huseynova Ç.B.
Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, assistent
Azerbaycan Tibb Univtrsiteti, Ortopedik stomatologiya kafedrası
Bakı, Azerbaycan
Mammadova G.F.
Azerbaycan Tibb Univtrsiteti, Ortopedik stomatologiya kafedrası assistent
Bakı, Azerbaycan
STUDY OF THE CONDİTİON OF THE ABUTMENT TEETH OF NON-REMOVABLE DENTURES
WİTH CHANGES İN PERİODONTAL TİSSUES
Shahmuradov R.
Doctor of Philosophy in Medicine, assistent
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan
Guseynova Ch.
Doctor of Philosophy in Medicine, assistent
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan
Mammadova G.
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry, assistent
Baku, Azerbaijan
DOI: 10.5281/zenodo.6616022
Аnnotasiya
Tətbiq olunan yükün istiqaməti, gərginlik zonalarının fəaliyyət dərəcəsi və alveolyar çıxıntının sümük toxumasının vəziyyəti arasında əlaqə yaradıldı. Diş sırası elementlərinin gərginlik və yerdəyişmə göstəricilərinin
mütləq qiymətlərinin təxmini məlumatları təsdiqlənmişdir. İnsanın diş-çənə aparatının müxtəlif nahiyələrində
dəyişən gərginlik və yerdəyişmə elementlərinin böyüklüyü yükün gücündən və istiqamətindən, həmçinin alveolyar
çıxıntının sümük sıxlığından asılıdır.
Abstract
A link was established between the direction of the applied load, the degree of activity of the stress zones,
and the condition of the bone tissue of the alveolar ridge. Approximate data on the absolute values of the stress
and displacement values of the dentition elements have been confirmed. The magnitude of the tension and displacement elements in different parts of the human dental apparatus depends on the strength and direction of the
load, as well as the bone density of the alveolar ridge.
Açar sözlər: dayaq dişləri, çıxarılmayan pronezlər, kompyuter analizi.
Keywords: support teeth, non-removable proneses, computer analysis.
Kompüter dizaynında biomexanik xassələrin
öyrənilməsi üçün 2 növ modellər istifadə olunur: yastı
və həcmli. Keyfiyyət dəyişikliklərini daha sadə yastı
modelin köməyilə öyrənmək olar, sonra isə daha dəqiq
rəqəmsal məlumatların alınması üçün həcmli modelini
qurmaq olar.
Bu elmi işi alveolyar çıxıntısının sümük toxumasının atrofiyasının növü və dərəcəsindən asılı
olaraq, parodontun təzyiqli-deformasiyalaşmış vəziyyətinin analizinə həsr edilib.[2]
TDV analizində müayinə olunan sisteminin bütün
nöqtələrində təzyiq və yerdəyişmə (deformasiyadan
sonra) müəyyən edilir. Mövcud olan stomatoloji
ədəbiyyatda dişin hərəkətliliyinə (yerdəyişmələrin

müəyyən edilməsi) daha çox diqqət yetirilir, nəyinki
möhkəmliyə dair suallara [3,4,5,9].
Dişlərin fizioloji və patoloji laxlaması ayırd edilir.
Fizioloji laxlama təbiidir və həmişə çılpaq gözlə onu
seçmək olmur.
Onun mövcud olması xüsusi cığazların köməyilə,
həmçinin təmas nöqtələrinin sürtülməsi və yaşla əlaqəli
təmas səthlərinin əmələ gəlməsi şəklində dolayı
əlamətlərlə təstiqlənir. Patoloji laxlama kiçik
təzyiqlərdə dişlərin bilinən yerdəyişməsilə (ölçü və
istiqamətinə görə) xarakterizə olunur. Patoloji
laxlamanın dərəcəsi dişin dayaq-saxlayıcı aparatının
zədələnmə dərəcəsi və parodontdakı iltihabi-destruktiv
prosesin gedişatının xarakterindən asılıdır. Dişlərin
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patoloji laxlaması alveolyar çıxıntısının sümük toxumasının şaquli rezorbsiyası formasında kəskin nəzərə
çarpan olur [1].
Çox müəlliflər [1,3,7] dişlərin laxlamasının
,sümük toxumasının quruluşunun 3 dərəcəsini ayırd
edirlər, hansılar ki, nəticədə müxtəlif patoloji dəyişikliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Kompüter
texnologiyaların hazırdakı inkişaf səviyyəsindəki etibarlı analiz “diş-parodont” biosisteminin vəziyyətini
həm normada həm patologiyanın hər hansı bir forması
və dərəcəsində öyrənməyə imkan verir. Belə analiz
daha sadədir və onu sonlu- elementli modelləşdirilməsinin (SEM) köməyilə effektiv aparmaq
olar [6,8].
Birinci mərhələdə adətən hər hansı bir quruluşun
normada təzyiqli-deformasiyaedilmiş (TDV) vəziyyətinin, sonra isə müxtəlif patologiyalarda, optopedik
müalicə metodlarında, protezlərin müxtəlif tipli konstruksiyalarında və s. müayinələr aparılır.
Kompüter dizaynında biomexaniki xassələrin
öyrənilməsi üçün 2 növ modellər istifadə olunur: yastı
və həcmli. Keyfiyyət dəyişikliklərini daha sadə yastı
modelin köməyilə öyrənmək , sonra isə daha dəqiq
rəqəmsal məlumatların alınması üçün həcmli modelini
qurmaq olar.
Bu elmi iş alveolyar çıxıntısının sümük toxumasının atrofiyasının növü və dərəcəsindən asılı
olaraq, parodontun təzyiqli-deformasiyalaşmış vəziyyətinin analizinə həsr edilib.
.Çox alimlər [1,3,7] dişlərin laxlamasının üç
dərəcəsini ayırd edir. Lakin, V.N. Kopeykinin (4)
redaktəsi altında çıxan vəsaitdə laxlamanın 4 dərəcəsi
təklif edilib:
I-bir istiqamətdə - vestibulyar, oral, medial və ya
distal laxlama;
II-iki istiqamətdə [1] görə həm vestibulo-oral həm
saqital istiqamətlərdə );
III- vestibulo-oral və medio-distal;
IV- bütün istiqamətlərdə, şaquli istiqaməti daxil
etməklə.
Mexanika baxımından dişi periodontal məsamədə
fiksəolunmuş, 6 azadlıq dərəcəsi olan sərt cisim kimi
təsəvvür etmək olar: üç ortaqonal oxlara nisbətən üç
irəliləyən və üç fırlanan.
Dişin sərt cisim kimi laxlaması bu oxlara nisbətən
mümkün olan cəm yerdəyişmələri ilə müəyyən olunur.
Bundan başqa, elastik cisim kimi dişin çox miqdarda
azadlıq dərəcələri mövcuddur.[9]
Bu zaman dartılma deformasiyaları və ya dişin uzununa oxu boyu kompessiyası ən gözlənilənlərdəndir.
Kompessiya, uznuna ox ətrafında fırlanma və həmçinin
vestibulo-oral və ya mediodistal istiqamətlərdə
əyilməsidir.
Elastik cisminin fiksasiya şəraitlərini və müxtəlif
istiqamətlərdə deformasiyaedici təzyiqləri bilərək, biz
dişin
kəsiyinin
bütün
nöqtələrinin
elastik
yerdəyişmələrini təyin edə bilərik. Konkret olaraq,
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dişin həm sərt həm elastik cisim qismində bütün bu
yerdəyişmələri stomatologiyada dişin laxlaması
adlanan onun cəm yerdəyişmələrini təyin edir.
Parodontun patologiyasında diş-çənə seqmentinin
(DÇS) TDV-in analizi bizim tərtib etdiyimiz köpək
dişin nahiyəsində alt çənənin yastı sonlu-elemntli modelini icra etməyi imkan verir. Dişin profili Harty-ya
[10] görə düzəldilib, seqmentin konturları isə V.N Kopeykin-ə [4] görə götürülüb. Model diş-çənə sistemini
(DÇS) təşkil edən əsas quruluş tərkiblərdən ibarətdir:
tacı (mina) daxil edən dişi, dentini, dişin boynu və
kökünü (sement), periodontal şırımı diş alveolunun
daxili və xarici kortikal lövhələrini və çənə sümüyünün
süngəri maddəsini.
İşin [10] məlumatlarına əsasən əsas mexaniki xarakteristikalar cədvəl 1 təqdim olunan modelin əsas
quruluş tərkiblərinə verilib.
Bu səbəbdən uyğun olan modelin qurulması
barəsində sual periodontun elastikliyinə dair ilkin etibarlı məlumatlar nəzərə alaraq həll olunmalıdır. Real
biosistemindən daha sərt olan xəttvari modelinin analizində nəzərə almaq lazımdır ki, onun köməyilə alınan
dişin yerdəyişmələri daha az, təzyiq isə -realdan fərqli
olaraq əlavə daxil edilən mexaniki xarakteristikaların
ölçüsü qədər çox olacaq.
Yastı model həcmli (üç olçülü) modeldən prinsipial daha dəqiq olmadığı səbəbdən, modelin işlənməsi
zamanı xüsusi diqqət qurulan modelin çənənin real
quruluşu isə adekvatlığına nəyinki keyfiyyətçə,
həmçinin ədəbiyyatda tanınan alınan rəqəmli məlumatlarının müqayisəsini təmin etməklə kəmiyyətcə də
yetirilirdi. Dişin kökü və onu əhatə edən periodontun
qatları ilə həqiqi qarşılıqlı əlaqənin təmin etmək üçün
kökün eni real dişin həcmlərinin bərabər olunmasına
görə təyin edilirdi.
Mexaniki enerjini udan və onu alveolun sümük
toxumasına paylayan periodontun quruluş və
funksiyasının mürəkkəb olması bizim fikrimizcə indiyə
qədər elmi ədəbiyyatda öz əksini tapmayıb. DÇS-nin
bu ən vacib olan tərkib hissəsinin parametrlərini
işlədikdə biz U.Mandel və həmmüəl. [10] görə elastik
xassələri olan periodontlu adi modeli istifadə etmişik.
Təsvir olunmuş baza modeli müasirləşdirilmişdir,
yəni onun heometriyası alveolyar sümüyünün şaquli və
üfüqi rezorbsiyasının növü və dərəcəsindən asılı olaraq
yenidən qurulmuşdur. Rus-a görə təzyiq İSo H qəbul
edilib, yəni köpək dişin nahiyəsində, çeynəmə zamanı
yaranan sərt qidanın gücünün yuxarı sərhəddi. Sxemə
əsasən (şək. 83, iş [4]) güc dişin kəsici kənarından bir
qədər aşağıda yerləşən nöqtəyə vertikala nisbətən 45o
bucaq altında qoyulur. Modelin qurulması və analiz
edilməsində kömək edən proqram protokola hər
düyünün üç koordinatlı oxlara görə normal və oxlara
görə toxunan yerdəyişmələrini, əsas təzyiqi və hər
düyün nöqtəsində və hər elementin daxilində Mizes-ə
görə təzyiqi yazır.
Mizes-ə görə təzyiq adi düstura görə hesablanır.

 M = 0,5[( x −  y ) 2 + ( y −  z ) 2 + ( z −  x ) 2 ] + 6( xy 2 +  yz 2 +  zx 2 )
Aşağıda tərtib olunmuş yastı modelin analizi
verilib, ona görə bu düstur mühüm qədər sadələşəcək,
çünki, təzyiqli vəziyyətin bütün tərkibində indeks Z
olan komponentləri sıfıra bərabər olacaq.

Bütün hallarda cəmlənmiş gücün qoyulması
nöqtəsində əmələ qələn təzyiqin konsentrasiyası SenVenan prinsipinə uyğun olaraq, nəzərə alınmırdı,
çünki, bu sual belə məsələnin qoyulmasına uyğun olan
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adekvat modelinin istifadəsilə ayrıca müayinəni tələb
edir.
Adətən alveolun rezorbsiyası ölçüsünün [1]
parodontun davamlı olmasının azalmasına təsiri
faizlərlə qiymətləndirilir. Bizim fikrimizcə, bu
göstərici elədə rahat və informativ deyil. Möhkəmlik
nəzəriyəsində nisbi göstəricisi istifadə olunur.qeyribərabərliyə daxil olan, praktiki iki ölçülərin
nisbəti kimi ifadə edilə bilən möhkəmlik ehtiyyatı
əmsalı (mənaca ona yaxın olan təhlükəsizlik əmsalı),
yəni

Bu vaxt parodontun hansı quruluş tərkib hissəsinə
möhkəmliyin azalmasının qiymətləndirilməsi qətiyən
göstərilməyib. Bunu nəzərə alaraq (sonradan nəzərə
alaraq ki, daqıdıcı təzyiq ədəbiyyatın məlumatlarına
görə sümük toxumalarının möhkəmliyinin sərhədləri
geniş diapazonda yerləşir) biz hesab etməyi təklif
edirik ki, parodontun bütün quruluş tərkib hissələrində
yaranan təzyiq parodontun maksimal davamlılığına
bərabər olan təzyiqdə dağıdıcıdır. Beləliklə biz sağlam
parodontun daşıyan qabiliyyəti haqqında məlumat
bazasını müqayisə üçün əldə edirik.
Bu cür hazırlıq şərhlər və təkliflərdən sonra

n= u.
alveolun sümük toxumasının rezorbsiyasının növü və

dərəcəsindən asılı olaraq, parodontun davamlılığının
detal analizinə keçək.
Cədvəl 1
Üçüncü, dördüncü və beşinci sətirlərində sümük toxumasının şaquli rezorbsiyası ilə periodont toxumalarının
BAT analizinin vizual olaraq 25%, 50% və 75% bərabər nəticələri verilib. İlk dəfə tövsiyyə edilən əmsalını
rezorbsiyanın deyilmiş dərəcələri üçün qeyd etmək vacibdir.
Rezorbsiyanın
0
25%
50%
75%
0
dərəcəsi
Зона растяжения
2,4
1,38
0,87
0,360
2,4
Qısa zonası
2,4
1,51
1,12
0,398
2,4

50% vertikal rezorbsiya rezervinin 50%-də dişin
şüşəyəbənzər cismi praktiki elastikdir-rezerv əmsalı bir
rəqəminə yaxındır.
Periodontun davamlılığı (möhkəmliyi) 25%, 50%
və 75% uyğun olaraq 1,88; 4,72 və 23,8 dəfə
qiymətləndirilir.
Xüsusilə görünür ki, alveolyar sümüyünün həddən
artıq yüklənməsi mühüm dərəcədə artmış, hətta bəzi
hallarda azalır. Bu bizim nöqtəyi nəzərimizdən
aşağıdakı kimi izah edilir. Təzyiq (xarici güc)
konservatv deyil, yəni dişin əyrilik deformasiyasının
inkişafı boyu elə hərlənir ki, yalnız dişin oxu boyu
yüksək dərəcəli fəaliyyət göstərir. Diş-çənə sisteminin
seqmentinin bütün quruluş tərkib hissələri ən çox
yalnız sıxılmağa qarşı fəaliyyət göstərir, təzyiqin bu
növü isə, yuxarıda göstərildiyi kimi (bax nisbət(5)),
mühüm dərəcədə az təzyiqə səbəb olur, nəyinki
əyilmədə. Gücün istiqamətininn TDV-ə təsirinin
müqayisəvi analizi üçün güc sırf üfüqi fəaliyyət
göstərdiyi hal üçün hesablama aparılıb.
Bu hal üçün nəticələr cədvəlin sonuncu sətirində
və şək. 8 verilib. Onları cədvəlin dördüncü sətirindəki
uyğun olan məlumatlarla müqayisə etmək lazımdır.
Mülayimlik 1,4 dəfə, dişin kökündəki təzyiq-1,4. 1,6
dəfə, alveolyar sümüyünün xarici lövhəsindəki təzyiq
isə demək olar ki, iki dəfə artmışdır.
Təbii ki, dişin şaquli rezorbsiyası, sümüyün
xassələrinin hər hansısa bir dəyişiklikləri kimi, iltihabidistrofik hallarda izoləedilmiş olmur. Cədvəl 2
səkkizinci və doqquzuncu sətirlərində alveol
toxumalarının sərt xassələrinin uyğun olaraq 1,25 və
0,75 dəfə dəyişməsində TDV-nin analizinin nəticələri
(elastik modulu) verilib və bu, məsələn, osteoskleroz və
ya osteoporozda 50% və 0,5 mm uyğun olaraq bərabər
olan üfüqi və şaquli rezorbsiyada mümkündür. Alveol
sümüyünün xassələrinin dəyişilməsinin belə ölçüləri
parodontun TDV mühüm dəyişikliklərə səbəb
olmamışdır. Həmçinin qeyd edək ki, tərtib edilən
modelin köməyilə osteporozla zədələnmiş yerlərin

əmələ qəməsində kortikal lövhəni (və ya hər hansı digər
quruluş tərkib hissəsinin) tamlığının pozulmasının
müayinəsi mümkündür. TDV-nin komponentləri bu hal
üçün nəyinki məqalənin həcminin az olması
səbəbindən,
lakin
əsasən
konkret
xəstənin
vəziyyətindən asılı olaraq, xassələrin dəyişilmə
variantlarının
çoxsaylı
olması
səbəblərindən
verilməyib.
Hər tipik hal ayrıca tətqiqatın mövzusu ola bilər.
Təklif edilən DÇS-nin fraqmentlərinin adielementli yastı modeli parodontun müxtəlif
xəstəliklərində- dərin biomexaniki analizin baximindan
alveolun şaquli, üfüqi və yaşla əlaqəli rezorbsiyasında
aşağı köpək dişi zonasında çənənin TDV-nin kifayyət
qədər əsaslı müayinə etməyə imkan verir. Yeni
məlumatlar gəldikcə dəyişiklikləri sürətlə modelə daxil
etmək olar. Bu optimal ortopedik müalicə üsulunun
seçiminə fərdiləşdirilmiş yanaşmanı təmin etməyə
imkan verir.
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Abstract
The realities of human coexistence in the information world are rapidly changing the components of society
and require people to take new action for more effective coexistence. Communicative activity generates the main
type of change, as it forms a new information world, which consists of a complex system of communications and
methods, content, frequency of information exchange, ensuring high efficiency of society, helping to quickly exchange data and exist in the information world. Advertising acts as a communication factor that allows you to
manage the efficiency and optimality of the overall communication system. As a result of the formation of the
information society, new demands of people from society and vice versa appear, in which the paradigm of survival
consists in the information domination of subjects. The main demand of society is the requirement of virtual interaction, human demand – for privacy, and at the same time, information dominance. The virtualized world complements reality with its own attributes, because it solves a number of previously problematic things that hindered
rapid social interaction: the speed of information transfer, its targeting, its mass. In the range of concepts there is
an understanding of the "media subject" as a person or company, or any other entity that is represented virtually,
having a real subject in reality. As a result of active social communication of the "media subject" there is an
opportunity to expand the range of influence on the mass consciousness. Information dominance together with
advertising provide the ability to obtain social and material benefits, due to the right actions, which is the main
purpose of these entities. Advertising is a catalyst for communication processes that meet the information needs
of consumers and provide the advertiser with social activity in the information space. Advertising is closely linked
to different types of human interaction, which causes its synergistic effect for each of them.
Keywords: communication, information, advertising, society, efficiency, social communication, information
domination, society.
The problem of the role of advertising is its nature
of use by modern society. As a result of active social
interaction, including virtual, subjects must respond
quickly to all information challenges and adapt to active competition in society. Advertising, as a catalyst
for social activity, benefits the advertiser and partially
provides information needs. The social value of advertising lies in its end result - the creation of conditions
and provision of social and material benefits. From the
human point of view, the dominance of advertising corresponds to the desire of other people to get more social
benefits, under the guise of fair, sometimes unfair,
competition in society, through technology and information techniques. Accelerated development of advertising around the world, its coverage of more and more
human resources, aspects of economics and production
have led to the fact that advertising has become a separate type of human activity - the advertising business.
The key to its success is high-quality, professional creation of advertising appeals, so that they have the maximum effectiveness of communicative impact on the
target audience. This is the basis of creative advertising
- an activity that combines creativity and pragmatism.
It covers all stages, from the development of an advertising idea to its practical implementation. Advertising
is an integral part of public life, as it is a catalyst for
social interaction, and a way to gain information dominance in the infosphere.

The aim of the article is to study and analyze the
place of advertising, which will help to better understand the stage of development of modern communications (in the advertising section), human needs in the
information world, and explore the social factor in communication processes of society.
To write the article, works related to the theory of
research in advertising, social philosophy, the theory of
mass communication, philosophical understanding of
the phenomenon of communication, etc. were studied.
These problems were studied by world scientists Florida L., Rascao H., Gonzalez O., Soldevila G., and domestic - Vachevsky M., Golub IM, Dridze TM, Kozlovsky VI, Lisina MI., Makusheva ON, Malimon VI,
Mironov Yu. B., Sorokina GV, Musician VL On the
basis of these works and examples of modern information space, a study of this topic was carried out.
Let's define the concept of "advertising", "communicative needs". Advertising - one of the forms of mass
communication; any paid form of controlled influence
carried out through the media in the presentation and
use of goods or services [14, p. 390]. The concept of
"communicative need", namely, the need for communication was described by MI Lisina, "the need for communication (communication) is the desire to know and
appreciate other people, and through them and with
their help - to self-knowledge and self-esteem" [13 ].
The communicative need is based on two others: organic needs and new experiences.
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In the realities of modern life, advertising has become almost paramount, becoming a product of culture, as if a mirror of it, reflecting the traditions, beliefs
and values of people in modern changing realities. Active social transformations require new ways of interaction between parts of society, which creates a demand
for individual efficiency and socialization. Thanks to
the latest technologies and methods of communication,
there is a way to conduct activities in the infosphere, as
a consumer or creator, providing your own or collective
demand for resources. It would not be an exaggeration
or outright misunderstanding to say that today's society
is increasingly characterized by a digital unit where
new information and communication technologies
(ICTs) have a constant daily impact, configuring themselves as intermediaries of social relations, economy
and even knowledge production / dissemination. The
scientific approach to the study of advertising requires
consideration of advertising as a form of human communication. Forming a relationship, trying to establish
channels of communication between the advertiser and
his audience is its essence. The effectiveness of advertising influence is due to the specific socio-cultural features of the society in which the process of advertising
communication is developing, such as traditions, mentality.
Otherwise, advertising is perceived formally as an
accumulation of diverse and numerous advertising media and channels of their transmission. With this approach, advertising is ineffective in practice. The process of communication implements the most common
tasks, such as informing about events and facts of public life, developing contacts between people, managing
the communication process.
The interaction of society and advertising is a twofold process: society develops and intensifies advertising, and advertising technologies, in turn, give the appropriate impetus to socio-economic development of
society [17, p. 686]. It is also responsible for structuring
a new environment in which people interact with each
other, with machines, and finally, in which machines
interact with each other, sometimes without the active
presence of the individual. This "new" environment is
called the infosphere [3]. Due to the technical capabilities and methods of information transfer, modern man
is able to communicate and meet information needs
without the lively participation of other individuals,
which gives a new impetus to the development of communication technologies. At the same time, it transforms a person, as new types of interaction with the
world are acquired, which create a new environment for
existence.
According to social demand, what exists in society: phenomenon, product, cultural, economic, ideological features, have social confirmation. Therefore, advertising is a socially affirmed activity that meets the
needs of man and society. From the human point of
view, advertising manifests itself as an act of meeting
information needs, or finding potential ways to meet
them, and a potential solution to problems.
The main function of the individual, as we know,
is to ensure - through involvement in culture, inclusion
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in social interaction - the ability to communicate, establish communication (exchange of information) with
other people and with himself. That is, it must function
as an individual subject of communication in the modern socio-cultural space. [12, p.143].
The communicative orientation of the individual,
as a motivational prerequisite for communication, implies a stable dominance of communicative needs. If a
person's focus on communication prevails among all
other needs (self, activity), this is a positive motivating
factor for successful psycho-correctional work. A person who strives to maintain good relations with others
and focuses on joint activities, his energy, pace will be
able to achieve more than one who resists social influences. An important motivating factor is the formation
of communicative needs. Needs motivate to come into
contact with other people [15, p.9].
According to the subjective turnover of advertising, meeting the demand for information and the potential for dominance in society is a factor in the existence
of advertising as a phenomenon in society. However,
the place of advertising in various aspects of society is
optimal in its own way, because the subjectivity of perception determines its nature. In mass terms, advertising is understood as one of the types of communication,
interaction between elements of society.
The phenomenon of advertising should be divided
into different understandings, because advertising can
act as a cultural phenomenon, a social phenomenon, as
a business, or even an art form. With the advent of the
information world, man has shifted the desire to dominate not only in the real world, but here. The principle
of advertising is associated with the unifying factor of
communication, for greater public synergy around their
own interests. A person's access to technical means and
access to the global network provides an opportunity to
apply similar principles in the virtual world.
In terms of the extent of the phenomenon, we must
note that advertising at the present stage has become an
independent human activity - the advertising business,
which together in terms of capitalization is next to the
largest human global industries. The key to its success,
like any other activity, is quality, professional management and the nature of its origin.
Advertising - one of the most notable phenomena
of modern society, and therefore it is natural that it attracts the attention of representatives of various research areas. At the core of advertising is perceived as
derived from market relations - as a market-based process of informational impact on the target audience in
order to increase sales, increase the prestige of the company and form a positive attitude towards the company
and products. Of particular importance is the consideration of advertising as a form of communication between advertisers and consumers, which disseminates
information about goods and services through both traditional media and specialized advertising channels.
The study of the peculiarities of the process of advertising communication, theoretical and practical aspects
of advertising are the fundamental basis for the management of advertising and information activities [18].
The purpose of advertising - to attract attention,
interest, convey information to consumers and force
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them to act in a certain way, increase demand for goods,
maintain or increase market share and ensure effective
operation of the enterprise, as well as form a positive
image of the product or company [6, p. 27]. Advertising
in the system of mass social communication performs
several tasks, the main of which are: information, persuasion, reminders, creating additional usefulness that
affects people's perception.
At all stages of the creation of advertising communications it is necessary to take into account the sociocultural determinants of the host party. Without understanding the deep socio-psychological foundations of a
kind of socio-cultural code, fixed in the historical
memory of the people and reflected in culture in the
form of traditions, mental archetypes, socio-cultural
norms. Due to the formed functional structure of advertising, an extensive network of means of its creation
and mass distribution, modern advertising is increasingly integrated into socio-cultural processes, becoming an integral part of everyday culture.
Advertising communication fulfills the task of satisfying the interests of consumers, forms and consolidates social groups, forms the social experience of society, thus performing one of the most important functions of culture - socio-cultural integration. Advertising
communication is a special tool of socio-cultural formation of preferences, standards, which determines the
norms and styles of social behavior of people, as well
as essentially affects the value-semantic aspects of their
social life, including aesthetic, artistic and creative
preferences [10].
Under the influence of a large number of cultural,
historical, economic and political processes in society,
advertising captures all social changes and responds
immediately to them, changing internally and generating new modified forms, manifestations, widely recommended cultural images and norms of social prestige.
That is why such communication is similar to shortterm impact on subjects, as we can see in personal communication and, for the most part, has no long-term impact.
Each advertisement chooses a unique means of influencing the subject so that he can understand advertising, not make one-time purchases or acts of consumption of advertising, but become a regular customer. Therefore, advertising is the only element of
marketing, which is to consolidate the impact on the
human mind. Thanks to the naturalistic approach, advertising allows the consumer to choose the right search
area, as well as help him choose [2]. This allows us to
distinguish it as a cultural, informational, communicative phenomenon. In the mass manifestation of the advertising system is a way of imposing or real manifestation of needs and types of their satisfaction. It is communication that is the unifying factor of activity around
the chosen ways of influencing people. Thanks to advertising, we can get used to various aspects: product
analysis, market analysis, analysis of media opportunities. But the main thing is to observe the characteristics
of the product and create the necessary impressions
about it. Advertising is also seen as part of the informative power of marketing communications. Due to psy-
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chological factors in the flow of advertising, they explain the problems with the new product, reviews, the
price of high service life, the buyer respects the product
[16, p. 56].
Advertisers are increasingly turning to the needs
and qualities of the individual related to his social selfrealization. To do this, modern advertising, located in
the marginal field of culture, where the most decisive
and radical cultural experiments actually take place,
had to learn postmodern methods of creating something
new from what had already been created before. Once
and for all, renouncing its claim to a place among the
higher arts, advertising gained self-sufficiency and
freedom for bold experiments. It would seem that under
these conditions, the classical laws of organization of
creative activity, the painful search for a new creative
idea, individual and personal aspects of the creative
process should have disappeared or at least acquired
some new quality. However, this did not happen. The
very laws of the creative process have remained unchanged [10].
All the circumstances of the functioning of advertising as an independent cultural form have changed,
and dramatically. Its importance today as a socio-cultural phenomenon has changed - in public relations, advertising occupies its own niche as an informant, a regulator of social interaction, only a special case of which
is marketing activities. From the point of view of commercial function, of course, the main task of advertising
- sales. Also in society, approaches to the evaluation of
advertising as a special aesthetic phenomenon are
changing. Today, the idea of the artistic merits of the
advertising product is quite acceptable, and yet recently
such an assessment was considered absurd.
Advertising communication, more than other
types of communication, tries to overcome the limitations of existing symbolic forms of communication. In
particular, there is a decrease in the share of verbal
communications in advertising. Language, this second
signaling system, is a means of transmitting meaning
rather than meaning. It is not intended, not adapted to
the transmission of emotional and other mental states.
Advertising tries to create its own language, often using
such means of conveying emotions as music, color,
smells, but the use of this language is limited by the
technical features of mass communication. As a rule,
the encrypted message transmitted through one or another communication channel is not perceived by the
senses, which are more able to transmit the irrational.
Thus, the rationalization of irrational needs
through advertising is determined not only by objectivity, rationality of goods offered for consumption, but
also the rationality of the nature of mass communication: the means of transmitting advertising messages
are more able to convey logical (semantic) aspects of
communication. Advertising, on the one hand, should
present the product as a response to unconscious desires
and needs that meet the irrational motives of human behavior, ie best suited to his individual world, on the
other, its massive nature, the need to be accessible to
large masses, make it sufficiently rationalized and formalized.
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Special attention is paid to the opinion of sociologist TM Dridze, who considers social communication
as a textual activity, ie as an exchange of actions of generation and interpretation of texts. It studies the place
and role of texts - messages as communicative-cognitive units in motivated and purposeful (deliberate) exchange of ideas and emotions, attitudes and values, patterns of behavior and activities in the process of sociocultural communication [8, p.1].
Advertising in a sense perfectly embodies the
modern ideal of human cognitive activity, because it is
based primarily on knowledge, needs, interests, thinking and imagination of the mass consumer, his inclinations, small and large weaknesses, his strengths and
values. She is sincerely concerned with penetrating as
deeply as possible into the inner world of man and as
directly as possible to ignite his own interests, which he
himself should never properly study and appreciate.
Massive multipolar broadcasting and individual interpretation of information has led to a powerful communication mechanism for emotionally managing the
needs of society and shaping its values. Advertising
campaigns that fit the cultural emotional model usually
seek trust and closeness to build a relationship and thus
be more credible and effective [1]. Turning to the basic
activities of man, there is a constant need for information that allows you to learn about the world around
you, for effective existence, increase survival, and so
on. Advertising, claiming the role of a leader in the information world takes on the function of information.
As a result, the price for the correct, from the point of
view of the interested person, information becomes valuable. Advertising works on different parameters of
consumer confidence and believes that advertisers are
constantly improving their strategies to improve their
brand image, to make statements plausible, offering
consumers something new and fresh [2]. As a result,
people show varying degrees of trust in advertising,
which determines its effectiveness.
The general requirements to the participants of the
creative process remain unchanged and relevant, regardless of the problem to which it is directed, during
which the advertising product is created. The techniques are based on understanding the needs of man,
for his interest. Importantly:
- to support the constant change in the structure of
external information and internal ideas about the advertised product, socio-cultural and socio-psychological
context of the advertising campaign through the formation of analogies and the connection of conceptual
gaps;
- it is necessary to strive for constant reformulation
of the problem, looking for unknown aspects;
- be able to apply existing knowledge, memories
and images to create new and apply old knowledge and
skills in a new way;
- to look for metaphorical solutions to the problem,
using for this purpose non-verbal models of thinking,
author's moves, non-standard approaches, etc. The
principle - a bold idea and a terrific technique, should
be a mainstay for advertising;
- to maintain the internal tension of the creative
process, which can arise in three ways "in the conflict
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between the traditional and the new at every step of the
creative process; in the ideas themselves, in different
ways of solving them or the intended products; it can
be created between the chaos of uncertainty and the desire to move to a higher level of organization and efficiency within the individual or society. Probably, all
three types of tension arise at different stages of the creative process "[9, p. 204].
No less important is the place of advertising in
communication needs, when a person acts as a creator.
According to her requests, she translates into society
her own motives, turned into psychological, visual, abstract layers of understanding. However, communication does not go unilaterally, because the result of society's reactions are reactions to the individual and his
object of advertising. When creativity becomes the essence of the human profession, then it, as a creator, first
commits itself to society. And their fulfillment or nonfulfillment becomes a criterion for assessing his personality. A good artist must be endowed with the ability
to create "productive metaphors", because the basis of
creativity in advertising is still the ability to go beyond
stereotypical associations, to work with a wide semantic field of cultural meanings.
Today, many authors focus on the perceived and
unconscious effects of the advertiser on the consumer,
and detail the difference between rational actions based
on logic and persuasive arguments, and irrational actions based on emotions and feelings. The effects vary
in shape and intensity. The simplest and most common
form, perhaps, can be considered social facilitation - the
presence of other people at the time when a person performs certain actions, and the most difficult are the
many types of hypnosis, the psychological mechanisms
of which are still poorly understood.
The problem of psychological influences (social
influences) in the psychology of advertising as a field
of scientific knowledge is extremely relevant also because it is associated with a number of ethical issues.
After all, any influence involves a change in human
consciousness, an obstacle to freedom of choice. Many
authors believe that we are all completely dependent on
each other, and there is no completely free choice, even
mental, at all. However, "what advertising really sells
is a means of placing oneself in front of the world." In
other words, advertising, outside the commercial
framework, sells "philosophy of life" and "representation of ideal ethnic universes" [5]. Philosophy provides
an opportunity to analyze the phenomenon of advertising from different aspects of human and social life, to
compare the phenomenon with man and vice versa.
Therefore, from this point of view, the advertising message is a way to insert the individual into an imaginary
ideal situation, where a certain need in the real world is
solved. It is interpretation that plays a crucial role in the
process of human communication.
The question still remains: why and in what cases
do people still buy goods that they do not really need?
That is why the problem of studying the effectiveness
of methods of psychological influence in advertising,
as well as the relationship between influence and needs,
today is considered the main problem of understanding
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advertising. Social philosophy gives us an understanding of the imperfections of man, so in existence man
seeks to fill internal problems with various mental attitudes that produce appropriate actions. Due to the oversaturation of information in the modern information
field and successful psychological techniques, some
advertisers are able to inspire faith to buy anything that
will solve internal problems. Thus, the mass audience
of imperfect, and this is almost all, people are potentially unstable to powerful advertising influence. Advertising uses a large number of different ways, methods, techniques of social influence, psychological influence and manipulation. In particular, various forms of
hypnosis, suggestion, imitation, infection, beliefs, socio-psychological attitudes. In particular, in adults man.
Thanks to art, advertising communication is able
to target any audience. The idea of an artistic product
reaches the audience. It is enriched by the artist's experience, initially invariant, because it generates mutual
ideas in people's minds. Art provokes actions and purposefully, forcing viewers to think. And the more significant the guiding idea in the product, the more significant are the ideas that arise in the audience [14, p.
390]. Thus, if the guiding idea inherent in a work of art
is organically combined with the basic idea of social
development, which is especially important in social
advertising, revealing all the best that has been accumulated by mankind, the personal mission of the artist
is fulfilled.
Advertising communication, which covers all aspects of cultural space, seeks to master the diversity of
spiritual and creative forces of man. At the same time,
she herself becomes a moderator of creativity far beyond the advertising product she created - in the space
of human actions and deeds, a person's attitude to
things, relationships with other people. After all, almost
every human action "is not only a technical operation
on a thing, but also an action on another person, which
expresses the attitude to it ... existential" [14, p. 390].
The new paradigm of creativity that is emerging
today is opposed to the classic one, built on the authorsociety dilemma. Many creative people, inspired by the
"cult of creativity and the myths of proudly self-sufficient creative individuality and divine talent," are not
interested in approving it. They are not ready to accept
a paradigm that destroys the existing hierarchy and renounces the privileged position of the creator-prophet,
though not always heard, but always exclusive, unique
and special.
Therefore, in the context of the analysis of the cultural system of advertising communication, we highlight several important characteristics of creativity: creativity is manifested in the ability of the advertiser to
respond adaptively to the need for new approaches and
new products. This ability also allows you to realize
new things in life and culture (this process itself can be
both conscious and unconscious); formation of creative
result in advertising communication, it is provided by
the personal potential of the creator, the strength of his
internal motivation to create a new creative product;
specific properties of the creative process, product and
personality are their originality, consistency, validity,
adequacy to solve the problem, the implementation of
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the necessary aesthetic, ideological, economic, environmental qualities in the advertising product, choosing
the optimal form, correctness and original at the moment; creative products in advertising communication
can be very different in nature, but they can all be divided into creative results achieved by authors-craters,
and results obtained by other subjects of advertising
communication in the process of perception of the advertising product [7, p. 21].
Advertising communication performs the functions of satisfying the interests of consumers, forms the
social experience of society, thus performing one of the
most important functions of culture - socio-cultural integration. Advertising communication is a special tool
for socio-cultural formation of preferences, standards,
norms and styles of social behavior, as well as a significant impact on the value and semantic aspects of their
social life, including aesthetic, artistic and creative
preferences [10].
In the conditions of development of market economy in Ukraine of its adequate infrastructure, advertising acquires important socio-economic value. The advertising market today is an important area of the national economy, the main source of funding for the
media, one of the components of cultural life. In addition, the advertising market is part of the information
system of society, and information and technology to
influence the mass consciousness are today one of the
key factors in the development of the social system.
Conclusion. The place of advertising in human
communication needs is an important factor in human
information activity. A person, as a consumer, needs
advertising content to better understand the successful
solution of problems and obtain social or material benefits, using the communicative factor. Man, as a creator, needs communicative action with others for the social recognition of their own actions or goods through
the prism of public opinion. The ability to communicate
arises from the moment it is motivated by one of the
parties to the communication. Advertising has reached
a global scale, due to the need for rapid exchange of
information and the establishment of economic relations. In terms of the extent of the phenomenon, we
must note that advertising at the present stage has become an independent human activity - the advertising
business, which together in terms of capitalization is
next to the largest human global industries. That is why
the need for people to compete for material or social
benefits is a catalyst for the use of advertising in society, even globally. The desire for dominance is a factor
in the use of any advertising techniques, both honest
and dishonest, but in civilized countries there are certain regulators that regulate this area from excessive,
unethical, harmful influences. Advertising is a catalyst
for communication processes that meet the information
needs of consumers and provide the advertiser with social activity in the information space. Advertising is
closely linked to different types of human interaction,
which causes its synergistic effect for each of them and
is mutually beneficial for all parties involved.
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Анотація
У статті підкреслюється, що унікальність театрального мистецтва як акту вербально-перформансної
комунікації визначається його впливом на глядача. Інтерактивність цього виду мистецтва позиціонується
в комунікативному ланцюзі: комунікатор(режисер, актор) – комунікант (глядач). У час жорстокої воєнної
реальності сценічне мистецтво консолідує в суспільстві націєтворчі орієнтири, загальнолюдські ідеали.
Театральна публіцистика як потужна аналітично-образна структура артикулює їх у жанрах інтерв’ю з відомими діячами сцени, огляду, статті, рецензії. На сторінках друкованих видань, у мережевій комунікації
оперативно, публіцистично майстерно презентується трагічно-драматична концепція буття.
Abstract
The article emphasizes that the uniqueness of theatrical art as an act of verbal-performance communication
determined by its impact on the audience. The interactivity of this art form is positioned in the communicative
chain: communicator (director, actor) - communicatee (spectator). In the time of brutal military reality, the performing arts consolidate the nation-building orientations, universal ideals in society. Theatrical journalism as a
powerful analytical and figurative structure articulates them in the genres of interviews with famous figures of the
scene, synopsis, article, review. The tragic-dramatic concept of existence is promptly and journalistically presented
on the pages of printed publications, in network communication.
Ключові слова: театр, воєнні виклики, театральна публіцистика, інтерв’ю, рецензія, концепція дійсності.
Keywords: theater, military challenges, theatrical journalism, interview, review, concept of reality.
Постановка проблеми. Минуло вже три місяці,
як територія України перетворилася на "театр воєнних дій", які розв'язала проти суверенної держави
Росія. У цій ситуації гуманітарної катастрофи в багатьох галузях життя саме мистецтво здатне консолідувати націю для перемоги, потужного волевиявлення до спротиву окупантам.
Національний театр у сьогоденному комунікативному просторі України презентує ментальні
смисли українства, виступає важливою, оригінальною й самодостатньою складовою художньої комунікації, найбільш мобільним, оперативним, запитаним громадянами видом мистецтва, яке розвивається за особливими мистецькими законами.
Важливість сценічного мистецтва України як
форми міжкультурної комунікації підкреслюється
сьогодні організацією в Європі Днів українського
театру (травень-червень 2022 року), які будуть активно медійно презентовані на сторінках друкованої преси та в мережевій комунікації. Саме через

мистецтво Мельпомени з його особливою метафоричною мовою можливе взаєморозуміння в суспільстві, гармонізація людської особистості, протистояння неоколоніальним планам Російської Федерації щодо української держави.
Актуальність теми дослідження. Сучасний театр України став насправді громадянсько-мистецькою інституцією, здатною виконати найскладнішу
місію - збереження тонко організованої людської
особистості в нещадній воєнній реальності, гармонізації людини в глобалізованому просторі епохи.
Національний театр занотовує дійсність в аксіологічних вимірах добра і зла, прекрасного та потворного, засвідчує фікційну сутність буття. Вона як
«мистецька медія», на думку німецького дослідника К.Бальме [1, с.17], у глобалізований час є основоположною для мистецтва Мельпомени. Це виявляється цілком органічним для цього виду мистецтва, оскільки всі людські почуття, душевні стани,
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продуковані сучасним театром, укладаються в емоційно-оцінний контекст. Вони реалізуються в таких
естетичних категоріях-результатах динамічного
співвіднесення ідеалу та дійсності, як трагічне, драматичне, комічне, гармонійне (Аристотель, Гегель,
М.Каган, К.Фролова, М.Кодак та ін.). Презентувати
ці реалії сценічного життя медійними засобами в
естетичних координатах є завданням актуальним,
державотворчим, художньо вмотивованим. Особливо це актуально сьогодні, коли театральне мистецтво існує в умовах «нетехнологічного інтерактиву» [5,с.13].
Аналіз останніх публікацій. Театральне мистецтво як особливий тип художньої комунікації сьогодні доцільно розглядати з позицій теорії комунікативної дії Ю.Габермаса, який багато років займається проблемами герменевтики. Щоб описувати
побачене, на думку видатного філософа сучасності,
необхідно його розуміти, а щоб його розуміти – необхідно брати в ньому участь [3, с. 89]. Це є
обов’язковим для театрального критика, який виступає як партнер, інтерв’юер, слухач, глядач. Загальні комунікативні структури, які превалюють над
мовними та діючими суб’єктами, відкривають доступ до життєвого світу. Розуміння не обмежується
мовним актом, а мета спілкування, згідно з теорією
комунікативної дії, лежить поза мовою. Цікаво, що
комунікативна дія спрямована й на спілкування, й
на переговори. Розуміння відбувається, коли читач
сприймає повідомлення ЗМІ та може відповісти на
нього, відвідавши виставу, або не прийти до театру.
Критик чи публіцист повинен сформувати в глядача естетичну потребу в театрі, використовуючи
арсенал зображально-виражальних засобів.
Відомий семіотик Р.Барт розглядав театр як інформаційно-поліфонічне мистецтво: «У певні моменти вистави ми одержуємо одночасно шість чи
сім повідомлень (які виникають з декорацій, костюма, освітлення, простору…) Це і є театральність:
густота та насиченість знаків (у порівнянні з однолінійністю літератури)» [2,с.14].
Цей метод цілком органічно співвідноситься зі
знаковою природою сцени, а також є продуктивним, на наш погляд, у трактуванні засобів декодування сценічних символів на вербально-візуальну
мову театральної публіцистики. Відомий дослідник
Ю.Лотман називав три самостійні субтексти, які успішно препарують театральний твір для критичного розгляду: «…словесні тексти п’єси, ігрового
тексту, створеного акторами, та тексту живописномузичного та світлового оформлення» [6, с.17].
Сьогодні важливо досліджувати театр, ураховуючи зворотній зв’язок: автор-режисер/актор–глядач. Своєрідну «культурологію театру» як самостійну дисципліну вперше сформулював М.Бахтін у
праці «Проблеми змісту, матеріалу та форми у словесній художній творчості». Вперше учений поставив питання про те, чи є механіка повідомлення у
вистав театральною субстанцією чи іншою, перш за
все, інформаційною структурою.
Культурологічний підхід до вивчення театру
сповна закономірний, оскільки сцена виступає моделлю певного типу культури й демонструє певний
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культурний код. Медійна презентація театрального
мистецтва в друкованих та мережевих засобах масової інформації України може відбуватися в культурологічних координатах. Це цілком виправдано й
логічно вмотивовано самою специфікою акту художньої комунікації, який фіксує театральна публіцистика. Театральне мистецтво сучасної України, екстрапольоване на аналітичну презентацію в публіцистичних
жанрах,
є
продуктивним
для
міждисциплінарного осмислення.
Виклад основного матеріалу. Сучасний український театр епохи війни переосмислює у засобах
сценічної умовності «вічні» образи світової культури: Гамлета, Енея, Мавки, Марії, звертаючись до
найкращих зразків національної та світової драматургії. Цю неповторну місію виконує сьогодні, наприклад, Івано-Франківський національний академічний музично-драматичний театр імені Івана
Франка, який разом з головним режисером Р.Держипільським провадить велику просвітницько-волонтерську діяльність. Граючи класичні вистави
для переселенців у бомбосховищі на високому художньому рівні, актори викликають у глядачів катарсис, відволікаючи від проблем війни, створюючи потужний терапевтичний ефект, патріотичний
дух.
Оперативну, художньо якісну вербальну презентацію цих знакових сценічних подій на теренах
соціокультурного простору України здійснює сьогодні театральна публіцистика. Ця міждисциплінарна складова театрознавства, філософії культури,
теорії та історії журналістики зараз є важливим медіасуб’єктом, який уособлює художньо-естетичну
практику синергетичного відтворення людського
життя. Нелінійність, несистемність, нестабільність
[4,с.46] виступають його сутнісними характеристиками, які посилюють аспект медіатизації театрального буття.
Переломні події соціально-політичного життя
України, які сталися протягом останніх трьох місяців, безумовно вплинули на розвиток сучасного театрального простору України. Театр інтерактивно,
національноцентрично, чесно, в цікавих жанрових
модифікаціях транслює дійсність за допомогою
сценічної дії персонажів в ритуально-перформансному аспекті буття (за концепціями Леся Курбаса,
Єжи Гротовського, Пітера Брука та ін.)
На думку головного редактора часопису «Театрально-концертний Київ» Л.Олтаржевської, сучасне сценічне мистецтво покликане боротися за
свободу людини, національну гідність і честь, формувати духовні чесноти молодого покоління українців. Саме цих принципів і дотримуються відомі театрознавці, публіцисти, представляючи вербально
сучасну театральну ситуацію в Україні. Автори демонструють публіцистичне переосмислення буття
в сценічних формах, органічно представляючи природу цього виду мистецтва як дії. Основним принципом драматичного є «боротьба обставин, характерів, різноманітних життєвих ситуацій, які рухають сценічну дію» [7, с.25], формують мистецький
смисл життя.
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Журналісти, які пишуть на театральну тематику, свій драматичний ракурс бачення дійсності
подають у жанрах, класичних для театральної критики, мобільних для сьогоденних реалій: рецензіях,
замальовках про акторів, численних інтерв’ю.
Сьогодні драматична концепція дійсності, яку
викладають автори, є найбільш органічною та художньо вмотивованою для висвітлення теми «Театр у
час війни». Виражена вербально сценічна
умовність виступає ядром структури драматичного
й органічно зосереджується, наприклад, у рецензіях, оглядах авторитетного публіциста, театрального критика Олега Вергеліса. Автор по-громадянськи чесно, по-журналістськи ґрунтовно аналізує
події щотижневого театрального життя в Україні,
дає оперативні рецензії на вистави. Наприклад, громадський резонанс має ґрунтовна стаття автора для
польської спільноти «Театр під час війни», в якій
публіцист трагедійно, драматично потужно засвідчує факт бомбардування Маріупольського театру
разом з мирними мешканцями.
Посилена експресивність викладу думки, багата асоціативність притаманна рецензії О.Вергеліса на виставу «Вона-земля» за творами В.Стефаника у відомому Івано-Франківському театрі: «Два
світи, дві війни, дві дороги сходяться й розходяться
у цій метафізичній виставі. Утворюють магічне
коло, знаходять свій прихисток не на полі, не під
стріхою, а в Храмі…» Цікаво, що саме ця вистава
стала видатною культурною подією воєнної України, яка консолідує націю, витворює національні
смисли. Багатогранна в діалектичних переходах
трагічна картина театрального буття втілюється
О.Вергелісом в адекватних трагіко-драматичній
концепції дійсності засобах поетичного синтаксису, в чеканному емоційному темпоритмі авторської фрази, у повторах, парцеляціях, паралелізмах,
містких метафорах.
Варті уваги щотижневі матеріали О.Вергеліса
«середніх» публіцистичних жанрів аналітично-художньої групи: кореспонденції-роздуми, огляди,
портретні та проблемні нариси. Автор пропонує читачеві чесний комунікативний діалог, досягаючи
ефекту творчої співпраці, співприсутності з театральними авторами. Кожний матеріал залучає широкий культурний контекст епохи, інтертекстуальне поле, уособлюючи інтелектуалізм, підкреслену іронічність викладу як особливість
неповторного авторського стилю.
Сучасний національний театр в контексті
непересічних соціально-політичних подій став авторитетним і самодостатнім явищем української
художньої культури. Цьому сприяли активний пошук нових форм освоєння людського буття, важливих процесів соціального й духовного творення
нації.
Відомі постаті театрального простору України
актуально представлені на сторінках оновленого
часопису «Український театр», який сьогодні сформований в режимі онлайн. Осмислюючи театральну дійсність в Україні, автори реалізують драматичну концепцію дійсності у жанрах лейтмотивного
інтерв’ю,
огляду,
кореспонденції.
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Концептуальність авторського бачення світу, персоніфікація концепту «театр» притаманна багатьом
інтерв’ю, які є пізнавальними для широкого загалу
читачів. Так, головний редактор оновленого часопису «Український театр» Ірина Чужинова сьогодні
активно працює над створенням відеоблогів, де вміщує проблемні інтерв’ю з відомими театральними
діячами. Останнє присвячене творчості й волонтерській діяльності відомого театрального та кіноактора, заслуженого артиста України Олексія Гнатковського. Інтерв’ю побудоване як ефективний діалог з людиною, яка всі реалії війни пропустила
через серце: «Людина навіть у час війни повинна
мати волю віру в перемогу, робити звичайні речі,
вселяти надію тим, хто слабший за тебе…»
Сучасна театральна публіцистика України в
переломну для України епоху боротьби за свою незалежність позиціонує цінності людського буття,
національні пріоритети, які в сучасному соціокультурному просторі України мають суспільний резонанс, формують громадську думку, патріотичний
вплив на свідомість. Це має незаперечний пріоритет у час війни. У цьому аспекті показове інтерв’ю
з видатною актрисою театру та кіно, Героєм України Адою Роговцевою «Обіцяю дожити до Перемоги!», записане для видання «Укрінформ» журналісткою Тетяною Когутич 3 травня 2022 року.
Мисткиня, яка сьогодні активно допомагає військовим, виступає з благодійними концертами, свій
оптимізм та мудрість передає глядачам: «У день
Перемоги я стану на своєму балконі, а у дворику під
ним зберуться мої хлопчики: це ті військові зі ЗСУ
і тероборони, волонтери…Вони принесуть багато
квітів, ми питимемо шампанське і вигукуватимемо
«Слава Україні!»
Театральне мистецтво сучасної України сьогодні являє собою універсальну структуру. Це своєрідний культурний код нації, який визначає її ідентичність. Воно продукує нові смисли людського
життя в засобах сценічної дії, перформансного відтворення дійсності, прагнучи до оперативно-інтерактивного її трактування. Так, презентація думки
заслуженого діяча мистецтв України, головного режисера Київського «Молодого театру» Андрія Білоуса на сторінках «Голосу України» (Golos. сom.
ua. від 23 травня 2022 року) є вагомою, авторитетною, оптимістичною. Митець дає інтерв’ю журналістці Марині Кривді з приводу сучасної культурної ситуації в Україні. Квінтесенція його думки як
концептуальна метафора подається в заголовку
«Їхня мета – закарбувати найемоційніші потрясіння
цієї жахливої війни». Далі режисер розмірковує про
майбутнє свого театру разом з журналістом в інтерв’ю-діалозі: «Моєю метою завжди було й залишається прямування театру вбік європейського
контексту. Про це свого часу говорив Лесь Курбас». Таким чином відбувається комунікація з читачем, який сприймає дійсність, як і режисер А.Білоус, у драматичному фокусі подій.
Емоційно насиченим є інтерв’ю-думка журналістки Валентини Самченко «Знаєш, де можна дістати броніки, й іншої розмови вже немає…» з мо-
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лодою актрисою театру та кіно Мариною Кошкіною (Укрінформ. 5 травня 2022 року). Драматизму
сприйняття читачем постаті цієї тендітної жінки з
сильним характером додає преамбула: «Марина
Кошкіна по-сучасному перевтілюється в «Кассандру» Лесі Українки та «Лимерівну» Панаса Мирного. До слова, дві ролі у провідному національному театрі імені І.Франка у Києві, які свого часу
створили для неперевершеної прими українського
театру Марії Заньковецької». За допомогою повторів, паралелізмів інтерпретуються сценічні аспекти
життя М.Кошкіної в комунікативному діалозі «комунікатор» (журналіст) та комунікант (читач, глядач). Він драматично насичений, являє собою майстерно вибудувану надфразову єдність.
Висновки. Національне сценічне мистецтво
епохи війни й театральна публіцистика як його критично-аналітична складова сьогодні активно впливають на суспільну свідомість, формують патріотичні ідеали, естетичні смаки. Цей процес сприятиме рефлексії гуманістичних цінностей у
медіапрезентації концепту «театр», побудові
ціннісних орієнтацій у глядачів.
Ігрова концепція театрального мистецтва
втілена в авторській манері багатьох театральних
журналістів. У публіцистичному фокусі осмислення театральних подій України активно продукуються метафори, повтори, експреси- ви, які є засобами словесної ретрансляції театральних понять і
фіксують внутрішній стан людини, дійової особи
сценічного дійства. Таким чином здійснюється відома комунікативна модель: комунікатор (журналіст) – комунікант (читач). Журналістська метафора театрального змісту виконує функцію інтеракції з читачем подібно до того, як акторкомунікатор здійснює цю функцію з театральною
публікою. Особливо це простежується в жанрах театрального інтерв’ю та огляду.
Сценічне мистецтво України сьогодні з огляду
на воєнну дійсність органічно позиціонується у
спектрі естетичних категорій трагічне – драматичне. Таким чином театральне життя повноцінно
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представлене в друкованих виданнях, а найактивніше – в мережевій комунікації. Фотоілюстрації до
матеріалів (портретні фото, уривки з вистав) створюють ефект присутності читача, додають динамічності, візіоцентричності бачення сценічних реалій.
Автори обирають для своїх матеріалів непересічні події, постаті відомих діячів театру, які в
епоху війни діють у патріотичній системі координат. Ці особистості є знаковими для культурного
життя України, гідними наслідування також завдяки вдалій медійній презентації, яка створює потужний енергетично-смисловий обмін між глядачем та актором, журналістом та читачем.
Дифузність публіцистичної інтерпретації фактів театральної дійсності України воєнного періоду
визначається монтажним поєднанням різножанрових утворень (інтерв’ю, рецензія, огляд), діалогічністю манери мислення, інтелектуальним наповненням театрального контенту, оригінальними словесними прийомами його інтерпретації.
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