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Інформаційно-бібліографічний покажчик містить частково 

анотований огляд статей з періодичних видань, які бібліотека 
отримала за квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 
2020 року.  

Добір матеріалу завершено 01.10.2020 р. Опис здійснено мовою 
оригіналу відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний 
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання». Слова і словосполучення скорочені відповідно до ДСТУ 
3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному 
описі», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение 
слов на русском языке. Общие требования и правила» и ГОСТ 7.11-
2004 (ИСО 832:1994) «Библиографическая запись. Сокращение 
слов и словосочетаний на иностранных европейских языках». 

Покажчик призначений для науковців, викладачів, студентів, а 
також усіх, хто цікавиться періодичною пресою. 

Покажчик випускається електронному вигляді. З покажчиком 
можна ознайомитись в Електронному архіві IRChNUT 
Національного університету «Чернігівська політехніка» та на сайті 
бібліотеки. 
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ПЕРЕДМОВА 
  

Періодичні видання відіграють значну роль у житті кожного 
науковця, студента, оскільки в них оперативно відображається 
найактуальніша інформація. Залежно від тематики, періодичні 
видання розподіляються по відділах наукової бібліотеки.  

Інформація про надходження чергових номерів видань, а також про 
місцезнаходження друкованих примірників і електронних копій 
публікується на сайті бібліотеки у розділі «Фонд періодичних видань» 
http://library2.stu.cn.ua/resursi_biblioteki/fond_periodichnih_vidanj_chntu/   

Користувачі можуть отримати через службу електронної 
доставки документів (едд) електронною поштою статті з 
періодичних видань, які знаходяться у фондах бібліотеки.  

Одержані з бібліотеки електронні копії періодичних видань 
дозволяється використовувати лише з науковою, навчальною або 
освітянською метою. Забороняється тиражувати одержані копії, 
відтворювати їх у будь-якій іншій формі, крім одноразового 
друкування електронного файлу, передавати іншим особам чи 
організаціям.  

Замовник несе відповідальність за використання електронної 
копії відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні 
права».  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library2.stu.cn.ua/resursi_biblioteki/fond_periodichnih_vidanj_chntu/
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ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
 
Енергетика та електрифікація : наук. журн. / Н.-т. спілка 

енергетиків та електротехніків України. – К. : [б. в.], 1960. – 
Виходить щомісяця. 

 
Енергетика та електрифікація. – 2020. – № 2. 

 
Колотило, И. Д. Повышение экономической эффективности 

насосных станций / И. Д. Колотило, В. И. Колотило // Енергетика та 
електрифікація. – 2020. – № 2. – С. 2-4. 

В статье изложена возможность повышения экономической 
эффективности насосных станций, используя их в качестве 
балансировочной нагрузки энергосистемы. 

 
Баранник, Є. Система перехоплення блискавки / Є. Баранник // 

Енергетика та електрифікація. – 2020. – № 2. – С. 5-12.  
 
Швецов, В. Л. Опыт решения вопросов, возникающих при 

эксплуатации стопорно-регулирующих клапанов паровых турбин 
большой мощности для АЭС / В. Л. Швецов, И. Н. Бабаев // 
Енергетика та електрифікація. – 2020. – № 2. – С. 13-23. 

 
Кочмаровський, В. З. Контроль стабілізаційної обробки 

охолодної води / В. З. Кочмаровський // Енергетика та 
електрифікація. – 2020. – № 2. – С. 24-30. 

 
Пономарьов, П. Є. Контроль за працівниками підрядних 

організацій, що виконують роботи в електроустановках на 
підприємствах компанії Метінвест (погляд підрядника) / 
П. Є. Пономарьов // Енергетика та електрифікація. – 2020. – № 2. – 
С. 31-34. 

У статті розглянуто головні вимоги та етапи контролю за 
підрядниками, що виконують роботи в електроустановках на 
підприємствах компанії Метінвест з точки зору працівника підрядної 
організації. 

 
Манилов, А. М. Способы повышения устойчивости нагрузки 

напряжением 10 (6) кВ при помощи автоматического включения 
резерва и быстродействующих защит / А. М. Манилов, 
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Я. С. Бедерак // Енергетика та електрифікація. – 2020. – № 2. – 
С. 35-37. 

 
Енергетика та електрифікація. – 2020. – № 3-4. 

 
Швецов, В. Л. Результаты внедрения электрогидравлических 

систем регулирования на турбинах К-220-44 АЭС / В. Л. Швецов, 
И. Н. Бабаев // Енергетика та електрифікація. – 2020. – № 3-4. – С. 2-15. 

 
Гуревич, В. Электромагнитный импульс: мифы и 

реальность / В. Гуревич // Енергетика та електрифікація. – 2020. – 
№ 3-4. – С. 16-27. 

 
Зуб'юк, Ю. П. Про Кляйстову пляшку, Лейденську шклянку, 

електричні терміни Франкліна, Вольти та їхніх сучасників, 
зокрема й українських / Ю. П. Зуб'юк // Енергетика та 
електрифікація. – 2020. – № 3-4. – С. 28-48. 

У статті розглянуто започаткування термінології у ХVІІІ ст. 
Зокрема наведено інформацію про перших фахівців з електрики 
українського походження. 

 
Зуб'юк, М. Ю. Стосовно започаткування японської 

термінології електрики / М. Ю. Зуб'юк // Енергетика та 
електрифікація. – 2020. – № 3-4. – С. 49-53. 

В статті розглянуті питання започаткування перших термінів 
електрики та перші етапи їхнього застосування у Японії. Також 
надані коротні відомості про фахівців, які використовували 
електричні пристрої та їхні роботи у цій галузі знань. 

 
Шнурко, В. К. Математик та інженер-електрик Ч. П. Штайнмец 

(з нагоди 165-річчя від дня народження видатного піонера 
електротехніки змінного струму) / В. К. Шнурко // Енергетика та 
електрифікація. – 2020. – № 3-4. – С. 54-61. 

Стаття присвячена видатному математику та інженеру-електрику 
Ч. П. Штайнмецу, його життєвому шляху та його здобуткам в 
електроніці. 

 
Енергетика та електрифікація. – 2020. – № 5. 

 
Йозеф, Ф. Ш. Трехфазные трансформаторно-выпрямительные 

системы – высоковольтные источники питания для сложных 
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условий в электрофильтрах // Енергетика та електрифікація. – 2020. – 
№ 5. – С. 2-7. 

 
Філатов, В. І. До питання щодо шляхів розвитку 

електрогенерації в Україні / В. І. Філатов // Енергетика та 
електрифікація. – 2020. – № 5. – С. 8-12. 

 
Комплексная диагностика силового трансформатора за один 

день // Енергетика та електрифікація. – 2020. – № 5. – С. 13-16. 
 
Нужний, В. Використання технологій захисту даних Thales у 

сфері енергетичних послуг / В. Нужний, В. Здор // Енергетика та 
електрифікація. – 2020. – № 5. – С. 17-20. 

 
Колотило, И. В поисках реформирования коммунальной 

теплоэнергетики / И. Колотило // Енергетика та електрифікація. – 
2020. – № 5. – С. 21-34. 

 
Манилов А. М. О времени отключения однофазного 

короткого замыкания в сети до 1 кВ при рабочем токе 
электроприемников более 32 А / А. М. Манилов, Э. М. Алиев // 
Енергетика та електрифікація. – 2020. – № 5. – С. 35. 

Авторы статьи рассматривают вопрос о времени отключения 
однофазного короткого замыкания в сети до 1 кВ при рабочем токе 
электроприемников более 32 А. 

 
Манилов, А. М. О необходимости обеспечения термической 

стойкости существующих и проектируемых проводников в 
сетях напряжением 380/220 В для исключения пожара при 
коротком замыкании / А. М. Манилов, Э. М. Алиев // Енергетика та 
електрифікація. – 2020. – № 5. – С. 36-37. 

 
Манилов, А. М. Способы повышения пожаро- и 

электробезопасности сетей напряжением до 1 кВ / А. М. Манилов, 
Э. М. Алиев // Енергетика та електрифікація. – 2020. – № 5. – С. 37-38. 

Из нормативных документов следует исключать возможность 
увеличения времени на отключение в системе заземления TN и TT 
с рабочим током более 32 А. Ток ОКЗ в конце линии должен быть 
таким, чтобы время отключения защитного аппарата не превышало 
0,4 с (0,2 с). Для этого необходимо увеличить сечение проводников 
петли "фаза-ноль" или выполнить защиту от ОКЗ с использованием 
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устройств защитного отключения или токового реле, подключенного 
к трансформатору тока нулевой последовательности. 

 
Манилов, А. М. Повышение надежности схемы мостика на 

подстанциях 110-220 кВ / А. М. Манилов, А. П. Новичкова // 
Енергетика та електрифікація. – 2020. – № 5. – С. 39-40. 

Для повышения надежности электроснабжения потребителей и 
сохранения транзита мощности целесообразно изменение схемы 
110(150, 220)-3 с установкой отделителя вместо разъединителя в 
цепи трансформатора. 

 
Электрик: практ. электротехника / учредитель : ДП "Изд-

во Радіоаматор". – К. : Преса України. 
 

Электрик. – 2020. – № 5-6 
 

Черный, Вадим. Источники питания для медицинской 
аппаратуры / В. Черный // Электрик. – 2020. – № 5-6 (207) : май-
июнь. – С. 8-11. 

 
Рентюк, Владимир. Решение проблемы электромагнитной 

совместимости и защиты интерфейсов / В. Рентюк / В. Черный // 
Электрик. – 2020. – № 5-6 (207) : май-июнь. – С. 26-29.  

 
Гуревич, Владимир. Электромагнитный импульс - мифы и 

реальность / В. Гуревич // Электрик. – 2020. – № 5-6 (207) : май-
июнь. – С. 32-38. 

Целью этой статьи является обзор и критика некоторых 
наиболее распространенных мифов с краткими пояснениями и 
отсылкой заинтересованных читателей к источникам литературы, в 
которых подробно описана рассматриваемая частная проблема. 

 
Игнатов, Сергей. Оборудование для ЭВС и СВС / С. Игнатов // 

Электрик. – 2020. – № 5-6 (207) : май-июнь. – С. 42-47. 
 
Безверхний, Игорь. Импульсные источники питания на 

ШИМ-контроллере SSC2S110. Описание и рекомендации по 
ремонту / И. Безверхний // Электрик. – 2020. – № 5-6 (207) : май-
июнь. – С. 48-51. 
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Степанов, Игорь. Снижение потерь при включении силового 
ключа / И. Степанов // Электрик. – 2020. – № 5-6 (207) : май-июнь. – 
С. 52-53. 

 
Электрик. – 2020. – № 7-8 

 
Интеллектуальная система сбора и динамического 

взвешивания грузовиков с промышленным шлюзом // 
Электрик. – 2020. – № 7-8 (208) : июль-август. – С. 10-13. 

 
Ткаченко, Володимир. Правила транспортування кабельних 

барабанів. Види кабельних барабанів / В. С. Ткаченко // 
Электрик. – 2020. – № 7-8 (208) : июль-август. – С. 17-19. 

 
Черный, Вадим. Универсальный бескорпусный АС/DC-

преобразователь 60 Вт с высоким КПД / В. Черный // Электрик. – 
2020. – № 7-8 (208) : июль-август. – С. 30-32. 

 
Сергиенко, Анатолий. Короновирус и "зеленая" энергетика / 

А. Сергиенко // Электрик. – 2020. – № 7-8 (208) : июль-август. – С. 
33-35. 

 
Левчук, Дмитрий. Преимущества источников питания с 

водяным охлаждением / Д. Левчук // Электрик. – 2020. – № 7-8 
(208) : июль-август. – С. 36-37. 

 
Лученков, Анатолий. Способы контроля уровня заряда 

аккумуляторов малой емкости / А. Лученков // Электрик. – 2020. – 
№ 7-8 (208) : июль-август. – С. 38-41. 

 
Семёнов, Андрей. Кризисные явления в электроэнергетике 

Европы / А. Семёнов // Электрик. – 2020. – № 7-8 (208) : июль-
август. – С. 46-48. 

 
Цымбал, Игорь. Новые технологии в ИМС драйверов 

затвора / И. Цымбал // Электрик. – 2020. – № 7-8 (208) : июль-
август. – С. 50-53. 

 
Журенков, Анатолий. Система освещения дачного участка / 

А. Журенков // Электрик. – 2020. – № 7-8 (208) : июль-август. – С. 
54-56. 
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Электрик. – 2020. – № 9 
 

Высокопроизводительные компьютеры для 
роботизированного контроля подстанций. Модернизация 
процедуры контроля подстанций // Электрик. – 2020. – № 9 (209): 
сент. – С. 5-7. 

 
Олейник, Андрей. Новая серия автоматических 

выключателей в литом корпусе Power Defense – экономическое 
решение зданий и объектов инфраструктуры / А. Олейник // 
Электрик. – 2020. – № 9 (209) : сент. – С. 20-22. 

 
Рентюк, Владимир. Космические аппараты и системы 

питания, общие принципы. Часть 1 / В. Рентюк // Электрик. – 
2020. – № 9 (209) : сент. – С. 28-31. 

 
Бондаренко, Александр. Ложные сбрасывания датчиков 

движения. Часть 3. Прироэлектрические детекторы. Введение 
в небинарные датчики движения / А. Бондаренко // Электрик. – 
2020. – № 9 (209) : сент. – С. 32-36. 

 
Чернихов, Юрий. Лейденская банка – история создания / 

Ю. Чернихов // Электрик. – 2020. – № 9 (209) : сент. – С. 37-39. 
 
Сергиенко, Анатолий. Обзор промышленных источников 

питания от компании Mean Well / А. Сергиенко // Электрик. – 
2020. – № 9 (209) : сент. – С. 40-43. 

 
Хращевский, Николай. Новые компонентіы позволяют 

снизить стоимость AC/DC - и DC/DC-преобразователей / 
Н. Хращевский // Электрик. – 2020. – № 9 (209) : сент. – С. 44-49. 

 
Белоусов, Олег. Простой регулятор мощности / О. Белоусов // 

Электрик. – 2020. – № 9 (209) : сент. – С.50-51. 
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Электрические сети и системы : науч.-произв. журн./ НЭК 
“Укрэнерго” ; Ин-т “Укрэнергосетьпроект”, Ин-т 
“Укрсельэнергопроект”, АК “Энпасэлектро”. - Киев, 2002 - . - 
Виходит раз на два місяця 

 
Электрические сети и системы. – 2020. – № 1. 

 
Нужный, В. Використання технологій захисту даних THALES у 

сфері енергетичних послуг / В. Нужный, В. Здор // Электрические сети 
и системы. – 2020. – № 1. – С. 2-5. 

 
Гуревич, Владимир. Защита электронной аппаратуры, 

размещенной в монтажных шкафах, от ЭМИ ЯВ / Владимир 
Гуревич // Электрические сети и системы. – 2020. – № 1. – С. 6-14. 

В статье рассмотрено влияние места расположения в 
монтажном шкафу защитных модулей на основе варисторов и их 
конструктивного выполнения на эффективность защиты 
электронной аппаратуры от электромагнитного импульса высотного 
ядерного взрыва (ЭМИ ЯВ). Предложены конкретные технические 
решения, обеспечивающие максимальную эффективность такой 
защиты. 

 
Новые разработки устройств релейной защиты серий МРЗС 

и MRZS – эффективность, надежность, удобство // 
Электрические сети и системы. – 2020. – № 1. – С. 15-16. 

Симбиоз предприятий «Промавтоматика» и «Киевприбор» 
продолжает радовать релейный персонал не только разработкой 
новых модификаций устройств релейной защиты серий МРЗС и 
MRZS, но и добавлением в устройства целого ряда 
дополнительных сервисных функций, повышающих их 
эффективность, надежность и удобство. Многие из них впервые 
применены в микропроцессорных устройствах релейной защиты и 
отсутствуют у других производителей. Если рассмотреть 
разработанные за последние годы устройства, то можно заметить, 
что появляются не только новые устройства, закрывающие 
очередную нишу в области релейной защиты и автоматики, но и 
модернизируются выпускаемые ранее устройства. 

 
Ратнер, В. М. Солнечна электростанция - объект 

энергосистемы. Напряженность искусственного 
электромагнитного фона на территории солнечных 
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электростанций / В. М. Ратнер, А. С. Кириенко, Е. В. Иванова // 
Электрические сети и системы. – 2020. – № 1. – С.17-24. 

 
Семененко, С. Н. О модернизации трансформаторных 

подстанций с применением предохранителя-разъеденителя 
ПРВТ-10 кВ. / С. Н. Семененко // Электрические сети и системы. – 
2020. – № 1. – С. 26-30. 

 
Агамалов, О. Керування перетворювачами відновлюваних 

джерел енергії з урахуванням динамічних властивостей 
енергосистеми / О. Агамалов // Электрические сети и системы. – 
2020. – № 1. – С. 31- 37. 

 
Пономарьов, П. Є. Контроль за працівниками підрядних 

організацій,що виконують роботи в електроустановках на 
підприємствах компанії Метінвест (погляд підрпядника) / 
П. Є. Пономарьов // Электрические сети и системы. – 2020. – № 1. – 
С. 38-41. 

 
Манилов, А. М. О возможности уменьшения тока срабатывания 

максимальных токовых защит по условию согласования по 
чувствительности / А. М. Манилов, О. В. Сиваченко // Электрические 
сети и системы. – 2020. – № 1. – С. 42-43. 

 
Манилов, А. М. Целесообразно ли применение 

конденсаторных установок для уменьшения потерь 
электроэнергии / А. М. Манилов, Э. М. Алиев // Электрические сети 
и системы. – 2020. – № 1. – С. 44. 

   
Электрические сети и системы. – 2020. – № 2-3. 

 
Ландау, Ю. О. Значення ГАЕС в розвитку об'єднаної 

енергосистеми (ОЕС) України / Ю. О. Ландау, Ю. М. Бондаренко, 
С. А. Цурик // Электрические сети и системы. – 2020. – № 2-3. – С. 2-12. 

 
Колотило, И. В. поисках реформирования коммунальной 

теплоэнергетики. Потребители-регуляторы электроэнергии 
коммунального хозяйства / И. В. Колотило // Электрические сети 
и системы. – 2020. – № 2-3. – С. 13-28. 
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Семененко, С. Н. Об обеспечении требований к 
коммутационным аппаратам при гололедных нагрузках / 
С. Н. Семененко // Электрические сети и системы. – 2020. – № 2-3. – 
С. 29-30. 

 
Комплексная диагностика силового трансформатора за 

один день // Электрические сети и системы. – 2020. – № 2-3. – С. 
31-34. 

 
Баранник, Є. Система перехоплення блискавки / Є. Баранник // 

Электрические сети и системы. – 2020. – № 2-3. – С. 35-43. 
 
Кирик, В. В. Аварійні вимикання магістральних ліній 

електропередаванн з невстановлених причин / В. В. Кирик // 
Электрические сети и системы. – 2020. – № 2-3. – С. 44-49. 

 
Ozorowski Marek. Улучшение качественных параметров 

питающей сети низкого напряжения (НН) при большой 
концентрации микроинсталяций солнечныз электростанций 
(МСЭС) и зарядных станций электромобилей EVC / 
Marek Ozorowski, Roman Jaloza // Электрические сети и системы. – 
2020. – № 2-3. – С. 50-60. 

 
Гуревич, В. Электромагнитный импульс: мифы и 

реальность / В. Гуревич // Электрические сети и системы. – 2020. – 
№ 2-3. – С. 61-72. 

 
Манилов, А. М. Условия выбора сопротивления 

заземлющего устройства и способ повышения 
электробезопасности на подстанциях 6-35/0,4 кВ с воздушными 
линиями напряжением 0,4 кВ. / А. М. Манилов, С. А. Товстюк // 
Электрические сети и системы. – 2020. – № 2-3. – С. 74-75. 

 
Манилов, А. М. О необходимости действия защиты от 

однофазных замыканий на землю на присоединениях, шинах и 
в шкафу распределительной установки на отключение / 
А. М. Манилов, С. А. Товстюк // Электрические сети и системы. – 
2020. – № 2-3. – С. 76-77. 

 
Манилов, А. М. О необходимости выполнения защиты 

электродвигателей напряжением выше 1 кВ от механических 
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повреждений / А. М. Манилов // Электрические сети и системы. – 
2020. – № 2-3. – С. 78. 

 
 
Промислова електроенергетика та електротехніка : 

наук. – техн. вироб. - практ. інформ. зб. / ТОВ "ЕТІН". – Київ: 
[б. в.], 1996. – Виходить щокварт. 

 
Промислова електроенергетика та електротехніка. – 

2020. – № 2. 
 
Ходак, И. Я. Заземление экранов одножильных кабелей 

СПЭ / И. Я. Ходак // Промислова електроенергетика та 
електротехніка. – 2020. – № 2. – С. 10-14. 

Рассмотренны: оценка потерь электроэнергии в экране, 
заземленном с двух сторон; определение допустимых значений 
напряжения на незаземленных концах экрана; учет реальных 
условий. 

 
Манилов, А. М. Способы повышения устойчивости нагрузки 

напряжением 10 (6) кВ при помощи автоматического включения 
резерва и быстродействующих защит / А. М. Манилов, 
Я. С. Бедерак // Промислова електроенергетика та 
електротехніка. – 2020. – № 2. – С. 16-18. 

 
Манилов, А. М. Повышение эффективности релейной 

защиты / А. М. Манилов, А. А. Каленюк // Промислова 
електроенергетика та електротехніка. – 2020. – № 2. – С. 19-24. 

 
Конеченков, А. Є. "Зелена" енергетика – це не лише сонце / 

А. Є. Конеченков // Промислова електроенергетика та 
електротехніка. – 2020. – № 2. – С. 30-32. 

 
Баранник, Є. Я. Цифрова енергетика. Чому це майбутнє 

енергетичних ринків / Є. Я. Баранник // Промислова 
електроенергетика та електротехніка. – 2020. – № 2. – С. 34-38. 

 
Бедерак, Я. С. Экономическая эффективность продления 

срока службы и ресурса изоляции силовых трансформаторов 
напряжением 35-154 кВ / Я. С. Бедерак, М. Н. Черный // 
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Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2020. – № 2. – 
С. 42-47. 

Публикация посвящена вопросам экономической эффективности 
мероприятий по продлению ресурса изоляции силовых 
трансформаторов напряжением 35-154 кВ и повышению 
надежности их работы. Предложено в обязательном порядке 
устанавливать системы мониторинга на вводах трансформаторов. 
Доказано, что регулярная замена силикагеля позволяет длительное 
время сохранять хорошие изоляционные характеристики 
трансформатораю 

 
Промислова електроенергетика та електротехніка. – 

2020. – № 3. 
 

Використання газотурбінних технологій-ключ до 
енергетичної безпеки України / А. А. Халатов, С. Б. Кулішов, 
В. Н. Чобенко, Р. І. Раімов // Промислова електроенергетика та 
електротехніка. – 2020. – № 3. – С. 10-16. 

 
Юсупов, Д. Т. Результати очистки відпрацьованих 

трансформаторних масел з використанням фільтр-преса і 
різних адсорбентів / Д. Т. Юсупов // Промислова 
електроенергетика та електротехніка. – 2020. – № 3. – С. 18-21. 

У статті наведені результати очищення п'яти зразків 
відпрацьованих трансформаторних масел з використанням фільтр-
преса і різних адсорбентів. Як адсорбенти використані цеоліт марки 
NaA і силікагель КСКГ. Результати експлуатаційних характеристик 
відпрацьованих трансформаторних масел до і після очищення 
отримані в спеціальній лабораторії. Всі очищені зразки відповідають 
вимогам нормативного документа і придатні для експлуатації в 
силових трансформаторах напругою до 35 кВ. 

 
Облакевич, С. В. Пристрої захисту від дугових замикань / 

С. В. Облакевич // Промислова електроенергетика та 
електротехніка. – 2020. – № 3. – С. 22-27. 

 
Манилов, А. М. Электробезопасность электроустановок / 

А. М. Манилов, С. А. Товстюк, Э. М. Алиев // Промислова 
електроенергетика та електротехніка. – 2020. – № 3. – С. 28-36. 
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Ходак, И. Я. Быстродействующая защита кольцевой 
магистрали с "блуждающей" точкой разрыва кольца / 
И. Я. Ходак // Промислова електроенергетика та електротехніка. – 
2020. – № 3. – С. 37. 

 
Ландау, Ю. О. Значення ГАЕС в розвитку об'єднаної 

енергосистеми (ОЕС) України / Ю. О. Ландау, Ю. М. Бондаренко, 
С. А. Цурик // Промислова електроенергетика та електротехніка. – 
2020. – № 3. – С. 38-45. 

 
Михайлов, В. П. Эффективное использование источников 

бесперебойного питания (ИБП) / В. П. Михайлов // Промислова 
електроенергетика та електротехніка. – 2020. – № 3. – С. 46-49. 

 
Жабський, Ю. В. Антикризові заходи з підтримки 

відновлюваної енергетики / Ю. В. Жабський // Промислова 
електроенергетика та електротехніка. – 2020. – № 3. – С. 50-54. 

 
Манілов, А. М. Зауваження та пропозиції щодо зміни 

«Методичних рекомендацiй до заземлення нейтралi 
електричних мереж 6–35 кВ через резистор», розроблених «НЕК 
Укренерго» в 2018 році / А. М. Манілов // Промислова 
електроенергетика та електротехніка. – 2020. – № 3. – С. 54-55. 

 
 
Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. / Нац. акад. 

наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ : [б. в.], 1979. – 
Виходить раз на два місяці.  

 
Технічна електродинаміка. – 2020. – № 4. 

 
Михайлов, В. М. Розрахунок профілів соленоїдів для 

отримання сильних імпульсних магнітних полів із заданим 
розподілом на осі / В. М. Михайлов // Технічна електродинаміка. – 
2020. – № 4. – С. 3-9. 

Сформульовано задачу продовження плоскомеридіанного 
магнітного поля з осі симетрії відносно магнітного потоку та 
скалярного потенціалу магнітного поля. Аналітичні розв’язки цієї 
задачі отримано двома методами: методом часткових розв’язків, 
безперервно залежних від параметра, і за допомогою функції Гріна 
для магнітного потоку. В першому методі використано інтегральне 
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перетворення Фур’є заданих на осі розподілів індукції магнітного 
поля. Другий метод побудований на функції Гріна для магнітного 
потоку кільцевого струму в необмеженому, немагнітному та 
непровідному просторі. Доведено, що така функція за певної умови 
є розв’язком задачі продовження магнітного потоку з осі симетрії. 
Показано застосування систем співвісних кільцевих струмів і функції 
Гріна, що містить повні еліптичні інтеграли, для розрахунку різних 
розподілів індукції імпульсного магнітного поля на осі симетрії та 
відповідних їм профілів масивних одновиткових соленоїдів. 
Досліджено вплив величини, напрямку, радіусів та розташування 
вздовж осі цих струмів на розподіл індукції. Отримано інтегральні 
перетворення Фур’є деяких функцій, що розширює можливості 
першого методу розв’язання задачі. 

 
Васецький, Ю. М. Електромагнітне поле індукторів для 

локального електроімпульсного впливу на металеві вироби / 
Ю. М. Васецький, І. П. Кондратенко // Технічна електродинаміка. – 
2020. – № 4. – С. 11-14. 

Розроблено математичну модель по визначенню густини 
імпульсного індукованого струму в електропровідному листі і 
параметрів струму контура індуктора для безконтактної 
електроімпульсної обробки матеріалів. На основі розрахункових 
даних показано перспективність використання індукторів у вигляді 
контурів зі струмом задля впливу на зварний шов внаслідок прояву 
ефекту «електропластічності» в локальній області. 

 
Зменшення тривалості перехідних процесів і підвищення 

динамічних характеристик електророзрядних установок зміненням 
структури їхнього розрядного кола / Н. І. Супруновська, М. А. Щерба, 
Ю. В. Перетятко, С. С. Розискулов // Технічна електродинаміка. – 2020. – 
№ 4. – С. 5–-18 

Визначено особливості змінення тривалості та характеру 
перехідних процесів в електророзрядних установках (ЕРУ) уразі 
шунтування кола розряду їхнього конденсатора додатковим RL-
ланцюгом, а не регулюванням зворотних зв'язків за напругою. 
Досліджено залежності імпульсних струмів та потужностей у 
навантаженні ЕРУ за зміненням їхньої структури. На основі 
математичного моделювання визначено доцільні значення затримки 
в часі підключення додаткового RL-ланцюга після початку розряду 
конденсатора на навантаження та енергоефективні параметри 
додаткового ланцюга. Використання отриманих результатів дає 
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змогу зменшити на практиці тривалість імпульсних струмів та 
збільшити імпульсну потужність у навантаженні, тобто підвищити 
вихідні динамічні характеристики ЕРУ. В електроіскрових 
технологіях такий підхід сприяє отриманню електроерозійних 
порошків з меншими розмірами та кращими експлуатаційними 
характеристиками. 

 
Електромагнітні процеси в плоскій круговій системі з 

індуктором між тонкими котушками біфіляра / Ю. В. Батигін, 
С. О. Шиндерук, Є. О. Чаплигін, О. Ф. Єрьоміна // Технічна 
електродинаміка. – 2020. – № 4. – С. 19-23. 

Проведено аналіз електромагнітних процесів, що протікають в 
індукторній системі з біфілярною котушкою, а також чисельні оцінки 
характеристик збуджених струмів в умовах високої інтенсивності 
діючих полів. Задля вивчення електромагнітних процесів в 
тонкостінних обмотках біфіляра, на відміну від їхніх масивних 
реалізацій, застосовується строгий математичний підхід із 
застосуванням методів теорії електромагнітного поля. Чисельні 
оцінки проведено за допомогою отриманих аналітичних 
залежностей. Показано, що амплітуда струму, індукованого в 
біфілярній обмотці експериментальної моделі розглянутої 
індукторної системи, у відношенні до струму збудження не 
перевищує 10-15%, що значно менше можливого максимуму ~ 50%. 
Відзначено, що радіальний розподіл індукованого струму у 
біфілярній обмотці, на відміну від рівномірного розподілу струму 
збудження в індукторі, має зростаючий характер від внутрішнього до 
зовнішнього радіусу біфілярної обмотки. Отримані результати 
дають змогу оцінити рівень ефективності щодо вибору 
конструктивних рішень для нових елементів обладнання в магнітно-
імпульсній обробці металів. 

 
Активне екранування магнітного поля повітряних ліній 

електропередачі із розташуванням фазних проводів у вигляді 
трикутника / Б. І. Кузнецов, Т. Б. Нікітіна, І. В. Бовдуй // Технічна 
електродинаміка. – 2020. – № 4. – С. 25-28. 

Вперше в Україні виконано синтез робастної двоконтурної з 
двома ступенями свободи системи активного екранування 
магнітного поля, що генерується повітряними лініями 
електропередачі з фазовими проводами типу «трикутник» задля 
зниження індукції до рівня санітарних норм та зменшення чутливості 
системи до невизначеності параметрів об’єкту керування. Синтез 
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ґрунтується на рішенні багатокритеріальної стохастичної гри, в якій 
вектор виграшу обчислюється на основі рішень рівнянь Максвелла в 
квазістаціонарному наближенні. Рішення ігри ґрунтується на 
алгоритмах стохастичної оптимізації мультироєм частинок. 
Наведено результати комп’ютерного моделювання та польових 
експериментальних досліджень робастної двоколової системи з 
двома ступенями свободи активного екранування магнітного поля, 
що генерується повітряними лініями електропередач із 
розташуванням фазових проводів у вигляді трикутника. 

 
Мисак, Т. В. Формування компенсаційного струму трифазного 

паралельного активного фільтра за допомогою різнотемпових 
ковзних режимів / Т. В. Мисак, В. М. Михальський // Технічна 
електродинаміка. – 2020. – № 4. – С. 29-34. 

Досліджується керування трифазним паралельним активним 
фільтром, який приєднано до мережі з наявним нелінійним 
навантаженням. Фільтр складається з напівпровідникового 
інвертора напруги на повністю керованих ключах, ємнісного 
накопичувача та одноланкового RL-фільтра. Проведено 
декомпозицію об’єкта дослідження за темпами рухів динамічної 
системи. Двовимірна поверхня ковзання є лінійною комбінацією 
компонен-тів двовимірних векторів похибки струму RL-фільтра та 
двовимірної змінної, яку отримано шляхом введення в систему 
ковзного режиму другого порядку, у разі виникненні якого ця змінна 
стає еквівалентом першої похідної похибки струму. Задля 
стабілізації постійної напруги накопичувача використано 
модифікований алгоритм подвійного скручування. Побудовано 
імітаційну модель щодо підтвердження теоретичних припущень та 
проаналізовано результати цифрового моделювання. Проведено 
порівняння запропонованої стратегії з традиційним ПІ-регулюваням 
за критеріями тривалості перехідного процесу та коефіцієнтом 
гармонійних спотворень у струмі, який споживається з мережі. 

 
Формування динамічних режимів повністю керованого 

гібридного джерела живлення електричних транспортних 
засобів / С. М. Пересада, Є. О. Ніконенко, М. М. Желінський, В. С. 
Решетник // Технічна електродинаміка. – 2020. – № 4. – С. 35-40. 

В роботі представлено результати експериментальних 
досліджень та рекомендації щодо формування динамічних режимів 
гібридного джерела живлення для електричних транспортних 
засобів, що містить акумуляторні батареї та блок 
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суперконденсаторів. Відповідно до розробленої методики 
тестування струм навантаження сформовано на основі заданих 
діаграм моменту та швидкості, які відповідають руху типового 
електричного транспортного засобу. Показано, що системи 
гібридних джерел живлення з фіксованим налаштуванням фільтра 
розподілу частот забезпечують кращі умови роботи акумуляторних 
батарей порівняно з акумуляторним живленням, проте не 
гарантують ефективний розподіл струмів для всіх динамічних 
режимів руху транспортного засобу. 

 
Толочко, О. І. Оптимізація процесів намагнічування та 

розмагнічування векторно-керованого асинхронного двигуна / 
О. І. Толочко, Д. В. Калугін // Технічна електродинаміка. – 2020. – 
№ 4. – С.41–45. 

Знайдено оптимальні сталі часу експоненціальних законів 
намагнічування та розмагнічування векторно-керованого 
асинхронного двигуна, що забезпечують мінімізацію теплових втрат 
від потокоутворюючих складових струмів статора і ротора, та 
наведено формули для розрахунку цих втрат. Виконано порівняння 
досліджуваних процесів за загально прийнятим та оптимальним 
керуванням за експоненціальним та лінійним законами методом 
математичного моделювання. 

 
Задача розташування накопичувачів електроенергії в ОЕС 

України з урахуванням його впливу на потоки потужності 
контрольованими перетинами / О. Ф. Буткевич, Н. Т. Юнєєва, 
Т. М. Гурєєва, П. І. Стецюк// Технічна електродинаміка. – 2020. – 
№ 4. – С. 46–50. 

Показано, що під час створення в об’єднаній енергосистемі 
(ОЕС) України системи накопичувачів електроенергії (НЕЕ) доцільно 
враховувати вплив розподілу (за місцем та потужністю) батарей 
НЕЕ на потоки активної потужності «проблемними» 
контрольованими перетинами ОЕС України. Запропоновано метод 
визначення розподілу НЕЕ з урахуванням зазначеного впливу. 

 
Використання поняття коефіцієнту потужності задля оцінки 

ефективності пристроїв коригування перехідних режимів 
мережі / О. І. Чиженко, О. М. Попович, І. В. Трач, О. Б. Рибіна // 
Технічна електродинаміка. – 2020. – № 4. – С. 51–54. 

Обґрунтовано поширення поняття коефіцієнта потужності, який 
визначено для кіл з періодичними напругою та струмами, на 
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трифазні кола з несиметричними неперіодичними напругою та 
струмами. Показано, що це поняття є доцільним як у разі розгляду 
перехідних процесів, що виникають в електричних мережах у 
режимах пуску потужних асинхронних машин, так і у разі 
порівняльній оцінці ефективності застосування технічних пристроїв 
коригування цих режимів. 

 
Шавьолкін, О. O. Управління генерaцією та перерозподілом 

електроенергії в підключеній до мережі фотоелектричній 
системі локального об’єкту / О. O. Шавьолкін, І. О. Шведчикова // 
Технічна електродинаміка. – 2020. – № 4. – С. 55-59. 

Розглянуто підключену до мережі фотоелектричну систему 
локального об’єкту з акумуляторною батареєю у разі використання 
мережевого інвертора з «відкритим» входом. Обґрунтовано 
доцільність використання структури перетворювального агрегату з 
комплектацією його контролерами фотоелектричної батареї та 
акумулятора з незалежним (зовнішнім) управлінням і можливістю 
заряджання акумулятора від мережі. Стосовно до мереж з 
декількома тарифними зонами це розширює можливості щодо 
управління генерацією та розподілом енергії в системі 
електропостачання локального об’єкту під час використання 
інтелектуальної системи управління енергоспоживанням у всіх 
режимах роботи, включаючи автономний. Розроблено структуру 
каналу управління потужністю, за цих умов передбачено можливість 
використання стандартного МРРТ контролера задля управління 
генерацією фотоелектричної батареї. Розроблено імітаційну модель 
каналу управління потужністю. Наведено результати моделювання. 

 
Керування режимами розподільних електромереж міст в умовах 

слабкої кореляції графіків активної та реактивної потужност / 
П. П. Говоров, В. О. Новський, В. П. Говоров, А. К. Кіндінова // Технічна 
електродинаміка. – 2020. – № 4. – С. 60-66. 

Наведено результати розрахунково-експериментальних 
досліджень фільтрокомпенсуючого пристрою для застосування в 
освітлювальних електричних мережах та вольтододавального 
трансформатора, первинні обмотки якого підключаються до різних 
фаз електричної мережі, задля керування потоками активної й 
реактивної потужностей за слабкої кореляції графіків напруги і 
реактивної потужності та комплексному розв’язаному веденні 
режимів за напругою і реактивною потужністю в міських 
розподільних мережах. 
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Зниження додаткових втрат в обмотках силових реакторів / 
A. H. Hoevenaars, A. V. Lavreniuk, І. В. Пентегов, С. В. Римар, 
В. М. Сидорець // Технічна електродинаміка. – 2020. – № 4. – С. 67-71. 

Запропоновано підхід до зниження додаткових втрат від 
вихрових і циркулюючих струмів в обмотках силових реакторів із 
множинними немагнітними проміжками в стрижнях магнітопроводів. 
Підхід базується на варіації величин немагнітних проміжків та 
їхнього розташування по довжині стрижня – зменшення величин 
проміжків відбувається від центру стрижня до його країв, а 
зменшення відстані між проміжками – від країв до центру стрижня. У 
результаті магнітні потоки розсіювання між стрижнями 
магнітопроводу зменшуються та відповідно зменшуються додаткові 
втрати в обмотках та їхній нагрів. Завдяки цьому знижуються 
витрати активних матеріалів і вартість ректорів та збільшується 
ККД, що підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку 
електротехнічного устаткування. Переваги запропонованого підходу 
особливо ефективні в реакторах за наявності вищих гармонік 
струму, зокрема, в реакторах пасивних фільтрів. 

 
Складові моделі для аналізу впливу відновлюваних джерел 

енергії на ринкову вартість електроенергії в Україні / 
Г. А. Іванов, І. В. Блінов, Є. В. Парус, В. О. Мірошник // Технічна 
електродинаміка. – 2020. – № 4. – С. 72-75. 

Розглянуто організаційні засади та функції балансуючої групи 
Гарантованого покупця як основного механізму реалізації державної 
програми підтримки розвитку виробників з відновлюваними 
джерелами енергії. Проаналізовано основні переваги та недоліки 
таких об’єктів в частині їхнього впливу на процеси ціноутворення в 
організованих сегментах ринку електроенергії України. Визначено 
загальні підходи вирішення проблем, що виникають в умовах 
підвищення частки виробництва електроенергії з відновлюваних 
джерел в Україні. Запропоновано підходи до побудови засобів 
аналізу факторів впливу обсягів відпущеної станціями з 
відновлюваними джерелами виробництва електроенергії на 
процеси ціноутворення в організованих сегментах ринку 
електроенергії України. 

 
Вплив якості електроенергії на економічні характеристики 

ізольованих MicroGrid / Ю. С. Ямненко, Т. О. Терещенко, 
І. С. Федін, Л. Є. Клепач // Технічна електродинаміка. – 2020. – 
№ 4. – С. 76-79. 
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Досліджено вплив параметрів якості електроенергії на економічні 
характеристики систем розподіленої генерації, зокрема, на дохід від 
використання відновлювальних джерел живлення в ізольованих 
MicroGrid типу айленд. Для цього методом Лагранжа вирішено 
задачу максимізації доходу з урахуванням обмежень конкретної 
системи живлення за різних значеннь коефіцієнтів корисної дії та 
нелінійних спотворень напруги, що живить навантаження змінного 
струму. Вихідними даними, крім кількості генераторів, навантажень 
та характеристик їхніх режимів, є прогноз споживання/генерації та 
локальні «умовні» тарифи на електроенергію відновлювальних 
джерел у складі MicroGrid. Результатом рішення є визначення 
коефіцієнтів використання генераторів та навантажень на кожному 
інтервалі добової діаграми. Отримані коефіцієнти визначають або 
включений/відключений стан, або частку енергії, на яку працює 
елемент системи живлення на інтервалі та слугують основою 
алгоритму керування системою MicroGrid за вартісним критерієм. 

 
Методика розрахунку енергоспоживання в інформаційно-

комунікаційних системах / Венгуанг Сонг, В. С. Андрущак, 
М. В. Кайдан, М. І. Бешлей, О. В. Кочан, Су Цзюнь // Технічна 
електродинаміка. – 2020. – № 4. – С. 80-88. 

Запропоновано методику визначення комплексного параметру 
енергоспоживання для інфокомунікаційних мереж. На відміну від 
відомих, запропонована методика враховує гетерогенність та 
багатошаровість мережі. А також враховує параметр потужності, що 
витрачається під час простоювання мережевого обладнання в 
процесі обробки службових блоків даних, що є досить важливим 
завданням задля підвищення точності визначення 
енергоспоживання на етапі впровадження енергоефективної 
мережі. Згідно цієї методики розрахунок параметра 
енергоспоживання можна проводити для будь якої архітектури 
інфокомунікаційної мережі, конфігурації мережевих пристроїв та для 
обладнання від різних виробників. 

 
Технічна електродинаміка. – 2020. – № 5. 

 
Грінченко, В. С. Зменшення магнітного поля повітряних ліній 

електропередачі ґратчастими екранами з електрично 
незв’язаними ділянками / В. С. Грінченко, О. О. Ткаченко // 
Технічна електродинаміка. – 2020. – № 5. – С. 5–9. 
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Розглянуто зменшення магнітного поля повітряної лінії 
електропередачі за допомогою U-подібного ґратчастого екрану, що 
складається з декількох електрично незв’язаних секцій. Під час 
дослідження ефективності U-подібних екранів також варіювалися 
довжина і число проводів рукавів. Показано доцільність 
використання екрану, що складається з двох електрично 
незв’язаних секцій. Однією секцією є перемичка U-подібного екрану, 
іншою – рукава екрану, з’єднані паралельно. Також показано, що 
число проводів рукава може бути зменшено до п'яти за умови 
збереження його металоємності. 

 
Кузнецов, Б. І. Багатокритеріальний синтез нелінійного 

робастного керування з двома ступенями свободи дискретно-
континуальним об’єктом / Б. І. Кузнецов, Т. Б. Нікітіна, І. В. Бовдуй // 
Технічна електродинаміка. – 2020. – № 5. – С. 10-14. 

Розроблено метод підвищення точності та зменшення чутливості до 
невизначеності параметрів об’єкту керування на основі 
багатокритеріального синтезу нелінійного робастного керування з двома 
ступенями свободи дискретно-континуальним об’єктом керування. 
Синтез нелінійних робастних регуляторів та нелінійних робастних 
спостерігачів зводиться до розв’язання рівнянь Гамільтона-Якобі-
Айзекса. Вектор мети робастного керування визначається на основі 
рішення завдання багатокритеріального нелінійного програмування, 
вектором цільової функції якої є прямі показники якості, що 
пред’являються до системи у різних режимах її роботи. Ця векторна 
цільова функція обчислюється під час моделювання синтезованої 
системи в різних режимах роботи з різними вхідними сигналами та для 
різних значень параметрів об’єкту керування. Наведено результати 
моделювання та експериментальних досліджень вказаної системи. 

 
Пересада, С. М. Селективність оцінювання вищих гармонік 

струму трифазної мережі / С. М. Пересада, Ю. М. Зайченко, 
В. М. Пижов // Технічна електродинаміка. – 2020. – № 5. – С. 15-18. 

В роботі запропоновано новий метод налаштування спостерігачів 
вищих гармонік струму задля селективного виявлення спотворень. 
Встановлено залежність між коефіцієнтами налаштування спостерігача 
та швидкодією оцінювання і наявністю властивостей селективності. 
Представлено результати математичного моделювання, які 
підтверджують теоретичні висновки, а також демонструють ефективність 
запропонованого рішення для паралельних силових активних фільтрів із 
селективною компенсацією гармонік струму. 
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Собливості побудови двонапрямлених зарядних 
перетворювачів для реалізації концепції двостороннього 
енергетичного обміну «Vehicle –to - grid» у разі підключення 
електромобільного транспорту до електричної мережі 
загального призначення / А. Ф. Жаркін, В. О. Новський, 
О. П. Западинчук, В. В. Мартинов // Технічна електродинаміка. – 
2020. – № 5. – С. 19-25. 

Розглянуто основні аспекти побудови потужного 
двонапрямленого зарядного перетворювача для реалізації 
концепції двостороннього енергетичного обміну «Vehicle-to-grid» 
(«V2G») у разі підключення електромобільного транспорту до 
електричної мережі загального призначення з метою забезпечення 
передачі електроенергії від розподільної мережі до тягових 
акумуляторних батарей електромобілів і гібридів для їхнього 
зарядження, та в зворотному напрямку – від батарей в зовнішню 
електричну мережу для вирівнювання добового графіка 
навантаження. Наведено основні технічні рішення зазначеного 
двонапрямленого перетворювача у складі потужних зарядних 
станцій електромобілів і гібридів. 

 
Олещук, В. Двухінверторная фотопреобразовательная 

система, регульована на базі модіфіцірованной схеми 
векторної модуляції / В. Олещук, В. Єрмуратський // Технічна 
електродинаміка. – 2020. – № 5. – С. 26-30. 

Виконано дисемінацію схем і алгоритмів синхронної векторної 
модуляції задля регулювання двох трьохфазних інверторів напруги 
фотоперетворювальної системи на базі силового трансформатора 
із з’єднанням інверторних обмоток трансформатора за схемою 
подвійного трикутника. Використання модифікованих алгоритмів 
синхронної векторної модуляції дає змогу при цьому забезпечити 
покращений спектральний склад напруги на обмотках силового 
трансформатора з відповідним зниженням втрат у обмотках 
трансформатора і в усій фотоперетворювальної системі. 

 
Організація вольтододавчого каналу в структурі 

відновлюваного джерела енергії постійного струму / 
К. О. Липківський, А. Г. Можаровський // Технічна електродинаміка. – 
2020. – № 5. – С. 31-34. 

Нестабільність роботи відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), яка 
зумовлена зміною метеорологічних умов, вимагає відповідного 
коригування вихідної напруги. Один з варіантів здійснення такого 
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коригування полягає в організації вольтододавчого каналу, що 
пропонується виконувати на основі напівпровідникового 
перетворювача енергії, трансформаторно-ключова виконавча 
структура (ТКВС) якого складається з трансформатора з 
секціонованою вторинною обвиткою та багаторівневого 
випрямляча. Ця ТКВС шляхом дискретно-разового керування 
ключовими елементами реалізує необхідну цілеспрямовану зміну 
рівня вихідної напруги. Проаналізовано множину сталих станів 
функціонування (коефіцієнтів передачі по напрузі) ТКВС та 
визначено доцільні варіанти переходів між ними. Обґрунтовано 
високу ефективність використання ключових елементів у цій ТКВС 
та малі сумарні втрати на напівпровідникових приладах. 

 
Гуцалюк, В. Я. Система автоматичного підстроювання 

частоти резонансних інверторів установок індукційного 
нагрівання з модуляцією щільності імпульсів / В. Я. Гуцалюк, 
О. М. Юрченко, І. С. Зубков // Технічна електродинаміка. – 2020. – 
№ 5. – С. 35-39. 

Представлено результати дослідження систем фазового 
автоматичного підстроювання частоти (ФАПЧ) високочастотних 
транзисторних інверторів установок індукційного нагрівання з 
послідовним резонансним контуром на виході та керуванням 
інвертора за допомогою модуляції щільності імпульсів. 
Запропоновано спосіб керування з ФАПЧ, коли на інтервалі 
наявності напруги на виході інвертора використовуються сигнали 
зворотного зв'язку за напругою колектор-емітер (стік-витік) 
транзисторів та за вихідним струмом інвертора, а на інтервалі 
нульової напруги на виході – тільки за вихідним струмом. 

 
Хребтова, О. А. Формування моменту асинхроного двигуна 

під час рушання / О.А. Хребтова // Технічна електродинаміка. – 
2020. – № 5. – С. 40-44. 

Під час рушання деяких технологічних механізмів момент опору 
може перевищувати паспортне значення в декілька разів. Показано 
можливість формування максимально можливого пускового 
моменту з мінімальним значенням струму статора. Задля 
уточненого визначення параметрів машини по експериментальним 
або паспортним даним визначається крива намагнічування та її 
математичне зображення (у вигляді полінома). На динамічній 
математичній моделі асинхронного двигуна ітераційним методом, 
змінюючи діапазон і співвідношення параметрів мережи, 
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визначаються адекватні значення факторів впливу (напруга і 
частота) задля створення регресійній моделі. За заданим критерієм 
оптимізації виконується математичний розрахунок регресійної 
моделі з отриманням поліноміальних залежностей для Mn (U, f) і In 
(U, f). Діапазон варіювання U, f визначаємо з полінома Mn (U, f). 
Прирівнюючи до необхідного значення пускового моменту, за 
паспортними даними розраховуємо максимально допустимий 
магнітний потік. З математичної залежності Φ = F (Iμ) визначаємо 
значення U і f в області насичення двигуна, які відповідають 
критерію оптимізації In → min. За отриманими значеннями U і f 
формуємо сигнал управління частотно-регульованого асинхронного 
двигуна для створення необхідного пускового моменту. 

 
Локальні автономні джерела енергопостачання для умов 

надзвичайних ситуацій / О. П. Чорний, Ю. В. Зачепа, Л. І. 
Мазуренко, С. Г. Буряковський, В. В. Ченчевой, Н. В. Зачепа // 
Технічна електродинаміка. – 2020. – № 5. – С. 45-48. 

Досліджено динамічні режими роботи локального автономного 
джерела енергопостачання з підключенням основних типових 
споживачів електроенергії. Визначено перевантажувальну здатність 
локального автономного джерела енергопостачання, що 
сформоване з електрообладнання іншого функціонального 
призначення на базі асинхронної машини з ємнісним 
самозбудженням. Встановлено умови реалізації «сприятливої» 
комутації під час пуску електродвигунів співставної потужності та 
обґрунтовано доцільність використання пускових систем та систем 
передстартового форсування збудження електрогенератора у 
складі автономного джерела енергопостачання. 

 
Шполянський, О. Г. Уточнення параметрів matlab моделі 

обмежувача перенаруги / О. Г. Шполянський // Технічна 
електродинаміка. – 2020. – № 5. – С. 49-53. 

Запропоновано метод уточнення параметрів моделі обмежувача 
перенапруги з бібліотеки Matlab Simscape. Він оснований на 
побудові нелінійної вольт-амперної характеристики шляхом 
апроксимації залишкової напруги і імпульсу струму функцією 
заданого виду за даними каталогів виробників. Отримані параметри 
експо-ненціальної функції перевіряються шляхом моделювання 
перехідного процесу під впливом стандартних імпульсів струму на 
обмежувач перенапруги. 
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Сивокобиленко, В. Ф. Удосконалення захисту від замикань 
на землю в розподільних мережах / В. Ф. Сивокобиленко, 
В. А. Лисенко // Технічна електродинаміка. – 2020. – № 5. – С. 54-61. 

Метою роботи є удосконалення захисту від однофазних 
замикань на землю для розподільних електричних мереж шляхом 
усунення вад відомих методів захисту. Для селективної дії захисту 
визначають напрям реактивної потужності за допомогою виділених 
зі струму і напруги нульової послідовності складових з частотою, 
вищою за 50 Гц. Задля цього використовують цифрові частотні 
фільтри. За допомогою математичної моделі виявлено можливість 
неселективної роботи такого алгоритму через вплив аперіодичних 
складових у струмах і напругах у перехідних процесах, а також 
недостатню чутливість захисту у разі замикання фази на землю 
через активні опори, більші за 10-20 Ом. Отримано залежності 
реактивної потужності від частоти сигналів, які виділяються 
фільтрами Гертцеля. Ці фільтри взято за основу, бо вони 
потребують менших обчислювальних витрат у порівнянні з 
дискретним перетворенням Фур’є. Запропоновано перед подачею 
струму і напруги нульової послідовності на частотні фільтри 
виконувати їхнє диференціювання, що послаблює вплив 
аперіодичних складових на фазові похибки реле та значно підсилює 
корисні сигнали. Задля підвищення чутливості реле у разі 
замикання фази на землю через активний опір до 100 Ом у схему 
реле включають фільтри Гертцеля (для струму і напруги) задля 
виділення складових для двох різних частот, а реактивну потужність 
знаходять як суму потужностей для першої і другої частоти. 
Чутливість удосконаленого алгоритму захисту у порівнянні з 
відомими алгоритмами захисту підвищено в 10-20 разів. 

 
Регульски, П. Вплив частоти модуляції на точність 

визначення місця короткого замикання за методом біжучих 
хвиль / П. Регульски, Д. Беймерт // Технічна електродинаміка. – 
2020. – № 5. – С. 62-64. 

Проведено аналіз впливу частоти дискретизації сигналів, 
заснований на принципі біжучих хвиль, на ефективність локалізації 
місця пошкодження, коли коротке замикання розташоване поблизу 
локалізатора. У такій ситуації час реєстрації послідовних відбитих 
хвиль може піддаватися завадам. Це явище аналізується за 
допомогою комп'ютерних симуляцій коротких замикань поблизу 
локалізатора шляхом спостереження біжучих хвиль напруги за 
зміною частоти дискретизації реєстрованих сигналів. Результати 
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випробувань підтверджують чітку кореляцію цих явищ і той факт, що 
висока точність оцінки місця пошкодження вимагає застосування 
високої частоти дискретизації спостережуваних сигналів. 

 
Лук’яненко, Л. М. Новий підхід до моделювання надпотужної 

сонячної електростанції з видачею потужності через зв'язки 
Чорнобильської АЕС / Л. М. Лук’яненко, А. О. Стелюк // Технічна 
електродинаміка. – 2020. – № 5. – С. 65-69. 

Наведено результати системних досліджень розвитку та 
підключення Чорнобильської сонячної електростанції (СЕС) 
потужністю 1200 МВт до магістральних мереж ОЕС України. Метою 
дослідження є розробка та налаштування планетарних моделей 
СЕС, виконання квазідинамічного моделювання та перевірка 
режимних умов роботи мережі з урахуванням максимальної 
потужності генерації сонячної станції, а також з урахуванням 
положень принципу надійності «N-1» відповідно до мережевих 
кодексів. 

 
Блінов, І. В. Оцінка вартості похибки прогнозу «на добу 

наперед» технологічних втрат в електричних мережах України / 
І. В. Блінов, В. О. Мірошник, П. В. Шиманюк // Технічна 
електродинаміка. – 2020. – № 5. – С. 70-73. 

Виконано аналіз особливостей роботи операторів систем 
розподілу та оператора системи передачі в контексті механізмів 
відповідальності за небаланси споживання електричної енергії та 
виконання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії 
України. Розроблено методику розрахунку ціни похибки 
короткострокового прогнозу обсягів технологічних втрат електричної 
енергії. Проаналізовано розподіл ціни похибки прогнозу по годинам 
доби. На основі даних за четвертий квартал 2019 р. розраховано 
середньозважену ціну похибки прогнозу та оцінено середньорічні 
сукупні витрати на покриття небалансів у розмірі 5% від загального 
обсягу технологічних витрат в електричних мережах. 

 
Магнітні сили і струми індуктора для магнітно-імпульсної 

обробки зварних з’єднань немагнітних тонколистових металів / 
А. П. Ращепкін, І. П. Кондратенко, О. М. Карлов, Р. С. Крищук // 
Технічна електродинаміка. – 2020. – № 5. – С. 74-79. 

З метою усунення залишкових напружень у зварних швах 
тонколистових немагнітних металів розглядається можливість 
застосування магнітно-імпульсної обробки. Розглянуто 
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електромагнітний індуктор з П-образним магнитопроводом і двома 
котушками з масивного провідника. Задля створення однополярного 
імпульсу струму в обмотці індуктора використовується тринистор, 
який комутує електричне коло з конденсатора, індуктивності і 
активного опору, а при досягненні струму в обмотці індуктора 
нульового значення розмикає коло. Розрахунок перехідного процесу 
в електричному колі з индуктивностью, що динамічно змінюється, 
виконується шляхом розв'язання коло-польової задачі з заданими 
початковими умовами, а розрахунок електромагнітного поля – 
методом скінчених елементів для двовимірної моделі індуктора. 
Досліджено електромагнітні процеси в індукторі і тонколистових 
немагнітних заготовках з амплітудою максимальної щільності 
струму 1 кА/мм2. Наведено розподіл щільності струму і щільності 
магнітної сили по поверхні заготовки і в часі. Доведено, що лише 
для незначної товщини зварних виробів (2 мм) може бути досягнута 
одночасність силового і токового впливу. 

 
Бойко, М. І. Високовольтна установка імпульсною 

потужністю 3 мвт для знезараження води у потоці за 
допомогою наносекундних розрядів у газових бульках / 
М. І. Бойко, А. В. Макогон // Технічна електродинаміка. – 2020. – 
№ 5. – С. 80-83. 

Експериментально досліджено процеси у розрядному колі 
потужної високовольтної імпульсної установки з трьома 
багатозазорними розрядниками, що працюють в паралель. 
Одержано осцилограми імпульсів напруги та струму на 
навантаженні у вигляді трьох реакторів з проточною водою. 
Проведено порівняння розрядних процесів під час використання у 
розрядному колі трьох багатозазорних розрядників і трьох 
реакторів, включених в паралель, з одного боку, та одного такого 
розрядника і одного реактора з іншого боку. В трьох реакторах 
одержано режими синхронних розрядів в газових бульках, які 
забезпечили повну інактивацію E.coli у воді з вихідною 
концентрацією 106 КУО/см3 (КУО – колонієутворююча одиниця). 

 
Вінниченко, Д. В. Визначення інформаційних координат системи 

керування високовольтних установок електророзрядної обробки 
вуглецевмісних газів / Д. В. Вінниченко, І. Л. Вінниченко // Технічна 
електродинаміка. – 2020. – № 5. – С. 84-87. 

Визначено інформаційні координати системи керування задля 
здійснення автоматичного регулювання вихідних характеристик 
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високовольтного формувача розрядних струмів високовольтних 
установок електророзрядної обробки вуглецевмісних газів. 
Проаналізовано особливості роботи, які притаманні високовольтним 
електророзрядним установкам, та показано, що інформаційною 
координатою системи керування є вхідна потужність джерела 
живлення установок електророзрядної обробки вуглецевмісних 
газів, а за стабілізованій вхідній напрузі – діюче значення струму на 
вході. Це дає змогу оперативно визначати поточне значення 
довжини міжелектродного проміжку для підтримки режиму роботи 
високо-вольтних установок електророзрядної обробки 
вуглецевмісних газів з максимальною продуктивністю за 
мінімальних питомих енерговитратах на одиницю маси вихідного 
продукту. 

 
Мелещук, Д. В. Похибка вимірювання електролітичної 

провідності коміркою (jones type), обумовлена радіальним 
зсувом між її частинами після збірки / Д. В. Мелещук // Технічна 
електродинаміка. – 2020. – № 5. – С. 88-92. 

Описано похибку вимірювання електролітичної провідності 
розчинів за допомогою диференціальної кондуктометричної комірки 
(із з'ємною центральною частиною), обумовлену неточністю збірки її 
конструкції. Вона з'являється за утворення додаткового опору 
досліджуваного зразка після зміни шляху протікання струму в 
розчині у разі наявності зсувів між паралельними поздовжніми 
осями з'єднувальних частин комірки. Цей опір аналогічний опору 
стягування, визначеному в теорії нерухомих електричних контактів. 
Для його врахування під час визначення шуканої похибки введений 
параметр (коефіцієнт стягування), який характеризує ступінь 
стягування ліній електричного струму в області стику двох частин 
комірки. Задля оцінки складових похибки вимірювання 
електропровідності використовувалося комп'ютерне моделювання 
електролітичних комірок і метод кінцевих елементів. Отримано 
вирази для визначення похибок вимірювання електролітичної 
провідності розчинів і опору комірки у разі наявності радіального 
зміщення частин комірки після складання. Методом кінцевих 
елементів отримано залежності коефіцієнтів стягування від 
величини радіального зміщення на стиках для моделей комірок з 
різним діаметром трубок. Проведено розрахунки похибок 
вимірювання опору моделей комірок різних розмірів. Задля оцінки 
похибки вимірювання електролітичної провідності, яка може 
виникнути у разі використання конкретної вимірювальної комірки, 
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можна скористатися запропонованими виразами і отриманими 
залежностями для коефіцієнта стягування. Дослідження моделей 
комірок показали, що похибка, обумовлена неточністю збірки 
диференціальних комірок, може досягати істотних значень (близько 
0,01%) за наявності радіальних зсувів на рівні десятків μm. 

 
Технічна електродинаміка. – 2020. – № 6. 

 
Математична модель хвильових процесів у двообмоткових 

трансформаторах / М. С. Сегеда, Є. В. Черемних, П. Ф. Гоголюк, 
Т. А. Мазур, Ю. В. Близнак // Технічна електродинаміка. – 2020. – 
№ 6. – С. 5-14. 

Запропоновано математичну модель для дослідження хвильових 
процесів у двообмоткових трансформаторах з урахуванням 
електромагнітних зв’язків між витками обмоток і обмотками. Задля 
розв’язання диференційно-інтегральних рівнянь у частинних 
похідних запропоновано метод відокремлення змінних. 

 
Кучерява І. М. Екранування магнітного поля підземної кабельної 

лінії за допомогою Н-подібного екрана / І. М. Кучерява // Технічна 
електродинаміка. – 2020. – № 6. – С. 15-20. 

Розглянуто особливості розподілу магнітного поля, що 
створюється підземною надвисоковольтною (330 кВ) трифазною 
кабельною лінією в оточуючому середовищі, зокрема навколо 
кабелів у траншеї та на поверхні землі у разі використання Н-
подібного екрана, виготовленого з різних матеріалів – алюмінію, 
нетекстурованої та низьковуглецевої сталі. Показано найкращу 
ефективність екранування у разі застосування екрана з алюмінію, 
що має найбільшу електропровідність. Задля зниження рівня 
магнітного поля на поверхні землі до регламентованих безпечних 
значень пропонується використовувати Н-подібний екран з 
високопровідних немагнітних матеріалів. 

 
Оптимізація елементів активного коректора форми струму у 

складі гібридного фільтру алгоритмом переключення 
транзисторів інвертора / В. М. Спірін, В. М. Губаревич, 
П. П. Подейко, Ю. В. Маруня // Технічна електродинаміка. – 2020. – 
№ 6. – С. 21-24. 

Визначено алгоритм переключення транзисторів інвертора 
активного коректора форми струму, який дає змогу зменшити 
максимальну частоту їхнього переключення або індуктивність 
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реактора інвертора активного коректора форми струму у гібридному 
фільтрі, що складається з каскадного з’єднання паралельного 
активного фільтра та послідовно-паралельного пасивного LMC-
фільтра. 

 
Липківський, К. О. Особливості секціонування обвитки 

трансформуючого елемента трансформаторно-ключової 
виконавчої структури у вольтододавчому каналі системи 
живлення постійного струму / К. О. Липківський, А. Г. Можаровський // 
Технічна електродинаміка. – 2020. – № 6. – С. 25-31. 

Одним з дієвих шляхів забезпечення унормованої роботи 
споживача електроенергії за нестабільного первинного джерела 
живлення є організація відповідного вольтододавчого каналу. В 
системі з джерелом постійного струму вольтододавання 
реалізується введенням послідовно з навантаженням випрямного 
напівпровідникового моста, у діагональ якого подається енергія 
змінного струму, рівень напруги якої цілеспрямовано змінюється 
відповідним перетворювачем з трансформаторно-ключовою 
виконавчою структурою (ТКВС). З метою досягнення високої 
ефективності використання ключових елементів ТКВС 
запропоновано покласти функції випрямлення та регулювання 
напруги на специфічний клас ТКВС – багаторівневий випрямляч, що 
складається з трансформатора та кінцевої множини паралельно 
з’єднаних пар послідовно з’єднаних тиристорів, спільні точки яких 
приєднуються до відповідних відводів секціонованої вторинної 
обвитки трансформатора. За дискретно-разового керування 
тиристорами реалізується необхідне регулювання рівнів напруги, 
що додається. Лінійність шкали цих рівнів забезпечується завдяки 
використанню запропонованого закону секціонування обвитки 
трансформатора. Для цієї системи електроживлення характерні 
малі втрати енергії у напівпровідникових елементах (одночасно 
працюють лише два тиристора), апріорно неможливо виникнення 
аварійних ситуацій під час переходів від одного рівня до іншого. 

 
Гурін, В. К. Особливості вимірювання та ефективного 

притлумлення напруги кондуктивних електромагнітних завад 
від транзисторних перетворювачів напруги / В. К. Гурін, 
В. О. Павловський, О. М. Юрченко // Технічна електродинаміка. – 
2020. – № 6. – С. 32-35. 

У роботі розглянуто перетворювачі напруги як генератори 
неумисних кондуктивних електромагнітних завад (НКЕМЗ). 
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Досліджено особливості стандартної методики вимірів НКЕМЗ від 
перетворювачів і показано, що вона дає змогу виміряти лише 
сумарний рівень завади, який може бути одним і тим же за зовсім 
різних співвідношень між симетричною та несиметричною 
складовими НКЕМЗ. Це призводить до неефективного використання 
засобів задля зменшення сумарної завади від перетворювачів до 
допустимого рівня, тому що різне співвідношення між згаданими 
вище складовими сумарної завади потребує різних засобів задля 
зменшення сумарної завади. У роботі запропоновано доповнити 
стандартну методику вимірів завад від перетворювачів двома 
додатковими вимірами на частотах, де сумарна завада перевищує 
допустимий рівень, з використанням під час першого виміру 
електромережного протизавадного фільтра (ЕПФ), який ефективно 
притлумлює тільки симетричну заваду, і під час другого виміру – 
ЕПФ, який ефективно притлумлює тільки несиметричну заваду. 
Показано, що ці два додаткових виміри дозволяють визначити 
симетричну та несиметричну складові сумарної завади від 
перетворювачів. Саме це дає змогу гарантовано зменшити сумарну 
заваду до допустимого рівня з мінімальними витратами матеріалів і 
коштів. 

 
Комбіноване керування безредукторним дугостаторним 

електроприводом антени суднової радіолокаційної станції / 
В. П. Стяжкін, О. А. Зайченко, С. І. Гаврилюк, В. І. Теряєв // Технічна 
електродинаміка. – 2020. – № 6. – С. 36-42. 

Проведено розрахунок і аналіз аеродинамічних навантажень 
суднової антени радіолокаційної станції. Отримано вираз 
залежності моменту на валу приводу антени від швидкості її 
обертання, кута повороту, швидкості і напрямку потоку вітру, на 
основі якого реалізовано пристрій для непрямого вимірювання 
величини моменту навантаження. Виконано синтез комбінованої 
системи автоматичного керування безредукторним дуго-статорним 
електроприводом антени радіолокаційної станції, основний канал 
якої діє за принципом керування за відхиленням і має замкнутий 
контур регулювання швидкості, а другий канал – за принципом 
керування по збуренню (моменту навантаження) і має розімкнутий 
контур. Проведені дослідження, підтвердили ефективність 
комбінованого керування. Використання коригуючого зв'язку по 
збуренню дає змогу компенсувати вплив моменту навантаження на 
задане значення вихідної швидкості обертання антени. 
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Визначення оптимальних параметрів засобів зниження 
несиметрії напруг в низьковольтних електричних мережах / 
А. Ф. Жаркін, С. О. Палачов, А. Г. Пазєєв, Д. О. Малахатка // 
Технічна електродинаміка. – 2020. – № 6. – С. 43-46. 

Розглянуто шляхи пошуку оптимальних способів покращення 
якості електричної енергії в електричних мережах з розосередженим 
несиметричним навантаженням за допомогою фільтрів струмів 
нульової послідовності, які враховують можливість забезпечення 
бажаних показників з мінімальними витратами, особливості роботи 
в аварійних режимах та умови забезпечення електробезпеки 
споживачів. Проведено відповідні розрахунки за допомогою 
імітаційного моделювання.  

 
Система комплексної оцінки і метод визначення робочого 

стану розподільної мережі / Shiwei Su, Yiran You, Yu Zou // 
Технічна електродинаміка. – 2020. – № 6. – С. 47-56. 

У міру розвитку інтелектуальних розподільчих мереж і здійснення 
доступу до розподіленої енергетиці рішення проблеми своєчасного 
та точного визначення робочого стану розподільної мережі стає все 
більш актуальним завданням. На основі вдосконаленого аналізу 
основних компонентів та положень нейронної мережі, що 
самоорганізується, у статті запропоновано метод оцінки робочого 
стану розподільних мереж середньої та низької напруги. На 
першому етапі за допомогою вдосконаленого аналізу основних 
компонентів створюється система оціночних індексів розподільчої 
мережі. Система оцінки стану розподільної мережі заснована на 
чотирьох аспектах, у тому числі безпеці, надійності, якості та 
економії. Далі використовується нейронна мережа, що 
самоорганізується, задля ідентифікації та очищення даних щодо 
робочого стану розподільної мережі. На наступному кроці 
моделюються індикатори на всіх рівнях, застосовується метод 
ентропії задля розрахунку загальної ваги кожного індикатора. Потім 
знаходяться значення всіх показників і визначаються слабкі ланки в 
розподільній мережі. На заключному етапі проводиться комплексна 
оцінка фактичної роботи розподільчої мережі в китайській провінції 
Guangxi. Показано, що запропонований метод дає змогу ефективно 
зменшити вплив аномальних даних та фактора суб'єктивності на 
результати оцінки стану розподільної мережі, що підтверджує 
доцільність і здійсненність запропонованого методу. 
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Герлендер Ю. Дослідження алгоритма імпедансно-
диференціального захисту як локаторa пошкоджень для лінії 
електропередачі / Ю. Герлендер, Я. Ижиковски, Б. Брусилович // 
Технічна електродинаміка. – 2020. – № 6. – С. 57-60. 

У статті проведено аналіз алгоритму імпедансно-диференційного 
захисту, що застосовується для визначення місця короткого 
замикання у паралельній лінії електропередачі. Визначення 
диференціального імпедансу, який базується на вимірі струмів і 
напруг на обох кінцях лінії, є основою ефективного критерію для 
захисту одиночної лінії електропередачі. Однак цей метод має свої 
недоліки в застосуванні для паралельної ЛЕП. Через взаємне 
сполучення між паралельними лініями цей алгоритм повинен бути 
відповідно модифікований. Крім того, запропонований імпедансно-
диференційний захист може виконувати функції визначення місця 
короткого замикання. Сигнали, отримані з проведених комп`ютерних 
експериментів з використанням моделі ділянки мережі з 
паралельної ЛЕП (застосовувалася програма ATP-EMTP), було 
використано задля оцінки точності локалізації пошкодження лінії. 

 
Електротехнічний комплекс для електродинамічної обробки 

зварних з’єднань / Л. М. Лобанов, І. П. Кондратенко, 
В. М. Михальський, М. О. Пащин, О. М. Карлов, В. В. Чопик, 
О. Л. Міходуй // Технічна електродинаміка. – 2020. – № 6. – С. 61-68. 

Визначено склад двоканального імпульсного джерела живлення 
для електродинамічної обробки зварних з’єднань, яка полягає в 
одночасній дії на обмежену ділянку шва електричного струму і 
стискаючого силового впливу електродом таких величин, за яких 
стає можливим проявлення електропластичного ефекту. Задля 
створення силового тиску використовується лінійний 
електромеханічний перетворювач індукційного типу. Тривалість 
стискаючої фази силового імпульсу обирається більшою за 
тривалість струмового імпульсу, що зменшує вірогідність розриву 
електричного кола і виділення теплової енергії. Шляхом керованої 
затримки початку струмового імпульсу досягається синхронізація 
обох факторів виникнення електропластичного ефекту. 
Запропоновано паралельне включення напівпровідникових 
приладів, які комутують розрядні кола, з почерговою їхньою 
роботою, що в умовах експлуатації електротехнічного обладнання з 
частотою надходження імпульсів до 10 Гц зменшує теплове 
навантаження. Експериментальними дослідженнями встановлено 
двократне збільшення кількості циклів до руйнування зразків у разі 
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симетричного вигину. Порівняння двоканальної і одноканальної 
електродинамічної обробки виявило подвійне зменшення витрат 
електроенергії в двоканальному пристрої. 

 
Крищук, Р. С. Вплив лобових частин на параметри 

імпульсного індуктора з П-подібним магнітопроводом / 
Р. С. Крищук // Технічна електродинаміка. – 2020. – № 6. – С. 69-76. 

Відомо, що магнітно-імпульсна обробка електропровідних 
немагнітних тонколистових матеріалів допомагає знизити залишкові 
напруження, особливо в зварних з'єднаннях. Це пов'язано з 
магнітопластичним і електропластичним ефектами. Задля 
створення таких ефектів в немагнітних електропровідних 
матеріалах зі зварними з'єднаннями пропонується індуктор з 
імпульсним магнітним полем, П-подібним магнітопроводом і з 
провідниками-трубками задля можливості активного охолодження 
обмотки. Такий індуктор дає змогу індукувати імпульсні струми 
високої щільності в провідних немагнітних тонколистових 
матеріалах зі зварними з'єднаннями. Досліджуються параметри 
індуктора – активний опір і індуктивність в квазістаціонарному 
режимі. Порівнюються параметри, що розраховані в двовимірній і 
тривимірній моделях. Електромагнітне поле розраховується з 
використанням рівнянь Максвелла і методу скінченних елементів. 
Параметри лобових частин обмотки визначаються різницею 
параметрів тривимірної і двовимірної моделей індукційної системи. 
Опір розраховується в пазі, зовнішньої частини обмотки і на 
лобових частинах обмотки окремо. Виконано розрахунок параметрів 
індукційної системи з феромагнітним магнітопроводом і 
тонколистовим немагнітним сплавом АМг6 для різних значень 
комплексної амплітуди струму в обмотці. Додатково виконано 
розрахунок параметрів як без магнітопроводу, так без немагнітного 
оброблюваного металу. Виконано кількісне порівняння параметрів 
тривимірної моделі з двовимірною. Досліджено активний опір і 
індуктивність лобових частин індуктора, що розраховані за відомими 
аналітичними виразами. 

 
Іванков, В. Ф. Аналітичний та CFD-розрахунок теплового 

стану фольгових обмоток масляних розподільних 
трансформаторів / В. Ф. Іванков, А. В. Басова, І. В. Хімюк // 
Технічна електродинаміка. – 2020. – № 6. – С. 77-86. 

Розроблено аналітичну методику розрахунку теплового стану 
фольгових обмоток нижчої напруги масляних розподільних 
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трансформаторів. За відомих температур масла в баку ця методика 
забезпечує визначення коефіцієнтів тепловіддачі на поверхнях 
обмоток з врахуванням їхніх конструктивних особливостей і 
теплових навантажень, а також розрахунок перевищень середньої 
температури обмотки і її найбільш нагрітої точки над маслом і над 
охолодним середовищем. Для розрахунку перевищень температури 
обмотки над маслом методом розділення змінних із застосуванням 
скінченного косинус-перетворення Фур'є отримано розв’язок 
крайової задачі для рівняння Пуассона з неоднорідними граничними 
умовами на поверхнях обмотки прямокутного перерізу з 
анізотропними властивостями та з нерівномірним по її висоті 
розподілом втрат. Крім того, розроблено альтернативний підхід до 
визначення теплового стану вісесиметричної моделі 
трансформатора шляхом чисельного CFD-моделювання системи 
рівнянь руху та нерозривності охолодної рідини Нав’є-Стокса. Це 
дає змогу отримати розподіл поля швидкостей масла та абсолютних 
температур як масла в баку, так і фольгових та шарових обмоток 
трансформатора з використанням мінімальних емпіричних даних 
щодо фізичних властивостей масла та тепловіддання баків. 
Методики верифіковано відомими експериментальними даними для 
трансформаторів ТМ-1000/35 та ТМ-630/10. 

 
Дослідження характеристик прецізійних підсилювачів / 

Ю. Ф. Тесик, Р. Н. Мороз, Ю. М. Туз, О. В. Козир // Технічна 
електродинаміка. – 2020. – № 6. – С. 87-93. 

Проведено огляд принципів побудови існуючих високовольтних 
вимірювальних підсилювачів, досліджено їхній частотний діапазон. 
Запропоновано використовувати схему послідовно адитивно 
включених операційних підсилювачів з віртуальним живленням 
задля досягнення граничної частоти в 400 кГц та напруги 500 В. 
Досліджено декілька моделей схеми в схемному симуляторі, 
встановлено, що задля компенсації фазового зсуву вихідного 
сигналу необхідно застосовувати форсуючі ємності та схему з 
незалежними зворотними зв’язками. 
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РАДІОТЕХНІКА ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКА 
 
Известия высших учебных заведений : Радиоэлектроника : 

ежемес. науч.-техн. журн. / Нац. техн. ун-т Украины "Киев. 
политех. ин-т". – К. : [б. и.], 1958. – Виходить щомісяця.  

 
Известия высших учебных заведений :  
Радиоэлектроника. – 2020. – Т.63, № 4. 

 
Мохамед, Б. Эль Машад. Улучшение характеристик 

стандартных вариантов адаптивных схем детекторов, 
работающих в условиях неоднородной среды / Б. Эль Машад 
Мохамед // Известия высших учебных заведений. 
Радиоэлектроника. – 2020. – №4(694). – С. 199-216. 

Повышенная устойчивость, присущая появляющемуся единому 
адаптивному подходу, который хорошо работает при всех видах 
рабочих условий, привел к созданию комбинированной адаптивной 
стратегии. При этом объединение конкретных решений одиночных 
адаптивных схем посредством подходящих правил объединения 
может улучшить окончательное обнаружение. В частности, 
объединение процедур усреднения по ячейке CA (cell-averaging), 
упорядоченных статистик OS (ordered statistics) и 
модифицированного среднего TM (trimmed-mean) позволяет 
улучшить общую эффективность обнаружения. Цель этой работы 
состоит в анализе такой разработанной модели, где рабочая среда 
является неоднородной. Для флуктуаций первичных и вторичных 
сторонних целей принимается распределение χ2 с двумя и 
четырьмя степенями свободы. Конечный вид рабочей 
характеристики процессора получен для случая одноимпульсного 
обнаружения. Полученные результаты показывают, что в случае 
неоднородного фона предлагаемый новый подход является более 
практичным. В частности, при наличии нескольких целей (групповая 
цель) этой подход обеспечивает повышенную устойчивость по 
сравнению с подходами, основанными на CA, OS или TM 
архитектурах. Кроме того, эта оригинальная новая стратегия 
обеспечивает рабочую характеристику в условиях неоднородной 
среды, которая превосходит характеристику классического 
детектора Неймана–Пирсона N-P (Neyman–Pearson). Последний 
может быть использован в качестве эталонной меры для анализа 
различных методов в области CFAR детекторов. 
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Солодовник, В. И. Пространственно-частотное блочное 
кодирование с двухрежимной индексной модуляцией OFDM и 
повышенной устойчивостью к частотной селективности канала / 
В. И. Солодовник, Н. И. Науменко // Известия высших учебных 
заведений. Радиоэлектроника. – 2020. – №4(694). – С. 217-234. 

Рассмотрена технология совместного применения 
многоантенных систем MIMO и мультиплексирования с 
ортогональным частотным разделением каналов OFDM для 
современных систем беспроводной связи специального 
назначения. Определены области приоритетного использования 
временного и частотного варианта разнесенной передачи сигналов 
по принципу Аламоути для беспроводных каналов связи с 
ограниченными частотными и энергетическими ресурсами. 
Показано, что применение фиксированной матрицы 
предкодирования Уолша–Адамара к исходящим символам 
пространственно-частотного кодера Аламоути позволяет повысить 
устойчивость метода SFBC-OFDM к частотной селективности 
канала без усложнения системы. Проанализирована концепция 
индексной модуляции поднесущих OFDM-IM. Продемонстрированы 
преимущества двойного режима (Dual-Mode) OFDM-IM с 
оптимизированными ансамблями сигналов на базе BPSK, QPSK и 
16-QAM. Предложена новая сигнально-кодовая конструкция (СКК) с 
объединением двухрежимной индексной модуляцией поднесущих 
OFDM, ортогонального пространственно-частотного блочного 
кодирования с ядром Аламоути, и кодера Уолша–Адамара WH-
SFBC-DM-OFDM-IM. Такой метод, по сравнению с классическим 
SFBC-OFDM, позволяет одновременно повысить спектральную и 
энергетическую эффективность систем передачи информации в 
условиях частотно-временной селективности канала связи. 
Предложенный метод является полностью инвариантным к 
частотной селективности канала при применении BPSK, и частично 
инвариантным — при QPSK и 16-QAM. Результаты моделирования 
показали, что помехоустойчивость такой СКК является значительно 
лучше по сравнению с другими методами, благодаря обеспечению 
идентичности пространственно-частотного кодового слова на 
длительности символа OFDM. Метод целесообразно использовать 
для обеспечения качественной связи с высокодинамичными 
наземными объектами, беспилотными и другими летательными 
аппаратами в условиях критического снижения шумовой 
защищенности канала, которое имеет место при влиянии средств 
радиоэлектронного подавления. 
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Мера оценки качества фильтрации шума на изображении с 
использованием / П. Ю. Костенко, В. В. Слободянюк, К. С. Васюта, 
В. И. Василишин // Известия высших учебных заведений. 
Радиоэлектроника. – 2020. – №4(694). – С. 235-247. 

В статье предложена новая численная мера оценки качества 
фильтрации аддитивного белого гауссовского шума на цифровых 
изображениях, основанная на анализе близости разностного 
изображения к белому шуму. Часто такой анализ проводят 
визуально, что приводит к нежелательному субъективизму. С 
целью уменьшения влияния субъективизма на оценку качества 
фильтрации в статье проведен численный анализ разностного 
изображения с использованием свойств непараметрической BDS-
статистики, которая применяется для анализа временной 
последовательности при проверке гипотезы о независимости и 
тождественном распределении ее значений. Рассматриваемая 
статистика может служить мерой качества различных методов 
фильтрации зашумленных изображений и дополняет арсенал 
известных мер качества изображений, используемых на практике, 
например, таких как PSNR, MSE и SSIM. Известно, что хорошее 
качество фильтрации изображения, с точки зрения этих мер, не 
всегда соответствует лучшему качеству фильтрации с точки зрения 
его визуального восприятия. Показано, что мера, использующая 
значения BDS-статистики, демонстрирует большую 
чувствительность к структурированности (зависимости) элементов 
разностного изображения, обусловленной выбранным методом 
фильтрации. С использованием моделирования алгоритмов 
фильтрации изображений, реализующих методы локальной и 
нелокальной фильтрации, проведен сравнительный анализ их 
качества, основанный на использовании BDS-статистики. 

 
Дхара Р. Трехдиапазонная несимметричная антенна с 

круговой поляризацией для беспроводной связи / Р. Дхара, 
С. К. Яна, М. Митра // Известия высших учебных заведений. 
Радиоэлектроника. – 2020. – №4(694). – С. 248-260. 

Микрополосковая (патч) антенна с круговой поляризацией CP 
(circularly polarized) и питанием от копланарного волновода CPW 
(CoPlanar Waveguide), включающая две асимметричных П-образных 
полоски, описана в данной статье. Антенна состоит из излучающей 
площадки, выполненной из шестигранного кольца, соединенного с 
двумя круговыми кольцами, на двух углах шестигранного кольца, в 
результате чего обеспечивается широкая круговая поляризация CP. 
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Питание от копланарного волновода достигнуто травлением двух L-
образных щелей и добавлением двух асимметричных П-образных 
полосок к заземлению, что значительно расширило полосу 
пропускания по входному импедансу IBW (impedance bandwidth) и 
ширину полосы пропускания, определяемую по коэффициенту 
эллиптичности ARBW (axial ratio bandwidth). Предлагаемая 
конструкция антенны обеспечивает измеренную широкую полосу 
IBW = 5,637 ГГц (4,484–10,121 ГГц), что составляет около 80,53%, 
на центральной частоте fc = 7,3 ГГц. Полоса пропускания по уровню 
3 дБ, определяемая по коэффициенту эллиптичности AR (axial ratio) 
и полученная путем моделирования, для трех диапазонов 
составляет: 95 МГц (1,37%), 186 МГц (2,35%) и 149 МГц (1,67%) с 
резонансными частотами 6,96, 7,93, и 8,91 ГГц, соответственно. В 
статье дан анализ и обсуждение характеристик излучения 
реализованной антенны. Максимальное пиковое усиление, 
полученное при моделировании, составило 5,968 дБи на частоте 
6,063 ГГц. Предлагаемая антенна пригодна для работы в 
устройствах беспроводной связи, работающих в C- и X-диапазонах. 

 
Известия высших учебных заведений :  
Радиоэлектроника. – 2020. – Т.63, № 5. 

 
Чала Н. Р. Детектор с использованием вероятностного 

восходящего поиска для кодированной большой 
многопользовательской MIMO-системы, обеспечивающей 
подавление межантенной помехи внутрисистемных помех / Н. 
Р. Чала, К. Багади // Известия высших учебных заведений. 
Радиоэлектроника. – 2020. – №5(695). – С. 263-276. 

Основная цель большой системы с многими пользователями и 
групповым входом и групповым выходом MU-MIMO (MultiUser 
Multiple-Input Multiple-Output) состоит в улучшении пропускной 
способности и спектральной эффективности в сетях беспроводной 
связи пятого поколения 5G. Рабочая эффективность системы MU-
MIMO зависит от межантенной помехи IAI (Inter-Antenna 
Interference) и внутрисистемных помех MUI (MultiUser Interference). 
Помеха IAI возникает из-за ограничений пространства на каждом 
пользовательском терминале UT (User Terminal), а помеха MUI 
добавляется тогда, когда один UT оказывается вблизи другого UT в 
одной и той же сотовой сети связи. Помеха IAI может быть 
минимизирована с помощью схемы предварительного кодирования, 
например, схемы сингулярного разложения SVD (Singular Value 
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Decomposition), а помеха MUI подавляется с помощью 
эффективных схем многопользовательского детектирования MUD 
(MultiUser Detection). Детектор максимального правдоподобия ML 
(Maximum Likelihood) является оптимальным, однако он имеет 
очень сложную структуру и требует большого количества 
вычислений, особенно в случае больших структур. Установлено, 
что алгоритм на базе поиска окрестности, например, алгоритм 
вероятностного восходящего поиска LAS (Likelihood Ascent Search), 
является лучшей альтернативой для подавления MUI, поскольку 
обеспечивает почти оптимальную характеристику эффективности 
при невысокой сложности. Большинство последних работ 
ориентировано на устранение или MUI или IAI, тогда как 
предлагаемая работа представляет совместное выполнение 
предварительного кодирования SVD и алгоритма LAS MUD для 
подавления обеих помех IAI и MUI. Предлагаемая схема 
обеспечивает почти оптимальную рабочую эффективность при 
меньшем количестве матричных вычислений. 

 
Петрищев О. Н. Применение интегрального преобразования 

Ханкеля в расчетах индуктивностей кольцевых катушек. Часть 
1 / О. Н. Петрищев, М. И. Романюк, Г. М. Сучков // Известия высших 
учебных заведений. Радиоэлектроника. – 2020. – №5(695). – С. 277-
289. 

В современных приборах неразрушающего контроля и 
технической диагностики металлоизделий главным образом 
используются электроакустические преобразователи 
электромагнитного типа. Проблема влияния измерительного 
прибора на параметры регистрируемых сигналов, т. е. на 
результаты измерений, может быть устранена, если заранее 
известно влияние размеров электрического контура излучателей и 
приемников переменного магнитного поля на эффективность 
генерации и приема упругих волн электромагнитно-акустическим 
способом. 

Статья посвящена разработке и апробации метода расчета 
индуктивности электрического контура кольцевых катушек, которые 
используются в электроакустических преобразователях 
электромагнитного типа. Усовершенствование вычислительной 
техники позволило для указанной цели применить методы 
интегральных преобразований, до сих пор считающиеся 
непригодными для практических расчетов. 
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Представлен новый метод расчета индуктивности 
электрического контура, располагающегося вблизи 
токопроводящего ферромагнетика. Показано решение модельного 
примера для случая кольцевой катушки в вакууме. Достоверность 
предложенного метода подтверждена полученными результатами, 
которые полностью соответствуют общеизвестному представлению 
о поведении электромагнитного поля в токопроводящем 
ферромагнетике. 

 
Мартыненко Л. Г. Влияние ферримагнитного резонанса на 

преобразование энергии стоячей электромагнитной волны в 
механическую / Л. Г. Мартыненко, Г. Л. Комарова // Известия 
высших учебных заведений. Радиоэлектроника. – 2020. – №5(695). 
– С. 290-299. 

В работе методом физического моделирования получены 
алгоритмы вычисления магнитной проницаемости в феррите при 
произвольных величинах вектора магнитной напряженности 
электромагнитной волны и силы, с которой стоячая 
электромагнитная волна действует на ферритовый цилиндр 
произвольного диаметра, помещенный в постоянное магнитное 
поле. Величина напряженности постоянного магнитного поля 
обеспечивает возникновение ферримагнитного резонанса. 
Исследована зависимость силы от расстояния между 
металлическим экраном и ферритовым цилиндром при 
ферримагнитном и пространственном резонансах. Стоячая 
электромагнитная волна, сформированная в свободном 
пространстве с плотностью потока мощности 622 кВт/м2 и длиной 
волны λ0 = 3,2 см, отражается от металлического экрана, 
расположенного на расстоянии λ0/8 + nλ0/2, n = 0, 1, 2, …, 
измеренном от центра ферритового цилиндра, и действует с силой 
10,6 Н на ферритовый цилиндр длиной 0,64 м с резонансным 
радиусом 2,808 мм. Применение пространственного резонанса и 
стоячей электромагнитной волны позволило увеличить 
коэффициент преобразования энергии СВЧ в механическую в 58 
раз по сравнению с использованием только ферримагнитного 
резонанса в известных работах. 

 
Пиза Д. М. Повышение эффективности пространственно-

временной обработки радиолокационных сигналов в условиях 
воздействия комбинированных помех / Д. М. Пиза, С. Н. 
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Романенко, Д. С. Семенов // Известия высших учебных заведений. 
Радиоэлектроника. – 2020. – №5(695). – С. 300-309. 

При одновременном воздействии активных шумовых и 
пассивных помех помехозащищенность РЛС существенно 
снижается. Это обусловлено декорреляцией активной помехи 
пассивной, а также нарушением межпериодной корреляции 
пассивной помехи при адаптации весовых коэффициентов 
пространственного фильтра. В статье предложен и исследован 
новый метод формирования классифицированной обучающей 
выборки (КОВ), основанный на межканальном корреляционном 
анализе сигнала по дальности. Метод позволяет в текущем 
периоде зондирования по максимальному значению модуля 
межканального коэффициента корреляции определить интервал 
дальности, на котором пассивная помеха имеет наименьший 
уровень, и сформировать оптимальное значение весового 
коэффициента пространственного фильтра для его использования 
в следующем периоде зондирования. Метод также позволяет при 
пачечной обработке сигналов в последнем периоде зондирования 
текущей пачки сформировать оптимальный весовой коэффициент 
для компенсации активной шумовой помехи во всех периодах 
зондирования следующей частотной пачки. В процессе 
моделирования установлено, что при этом также исключается 
модуляция пассивной помехи, действующей в компенсационном 
канале. Это может существенно повысить эффективность 
выделения полезных сигналов на фоне пассивных помех при 
временной (частотной) обработке во второй ступени 
пространственно-временной фильтрации сигналов в РЛС. Также 
установлено, что использование КОВ позволяет существенно 
уменьшить длительность переходного процесса при адаптации 
весовых коэффициентов пространственного фильтра, что 
позволяет повысить эффективность подавления активных шумовых 
помех при одновременном воздействии нестационарных пассивных 
помех. 

 
Толстова А. В. Алгоритм формування структури та етапів 

передачі повідомлень в односпрямованих радіосистемах / 
А. В. Толстова, О. В. Залужний, В. Д. Голь // Известия высших 
учебных заведений. Радиоэлектроника. – 2020. – №5(695). – С. 310-
319. 

Представлене обґрунтування алгоритму формування структури 
та способу передачі повідомлень в односпрямованих радіосистемах 
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передачі. Алгоритм пропонується до використання перед початком 
передачі сигналів для реалізації одноразового надійного способу 
передачі з відкладеним підтвердженням, але з можливістю 
складання прогнозу завадової обстановки в точці прийому. 
Розглянуто та проаналізовано етапи алгоритму. Перший етап — 
пошук значень порогової кількості правильно прийнятих символів 
повідомлення, кількості його блоків та довжини кодових 
послідовностей, при яких досягається необхідна ймовірність 
хибного прийому (хибне спрацювання). Перший етап алгоритму 
запропонований в певній послідовності, що містить поступове 
збільшення порогу; поступове збільшення кількості блоків 
повідомлення; поступове збільшення довжини кодових 
послідовностей. Другий етап — розрахунок структури дискретних 
повідомлень та алгоритму їх передачі, при яких забезпечується 
необхідна ймовірність правильного прийому. Його пропонується 
виконувати в певній послідовності, що містить поступове 
збільшення кратності повторів передачі повідомлення; поступове 
збільшення кількості частот для паралельної передачі 
повідомлення; поступове збільшення довжини кодових 
послідовностей. Доведено, що саме така послідовність виконання 
алгоритму забезпечить найкращі показники щодо часових витрат та 
оптимізації обчислювальної складності (за кількістю ітерацій) при 
забезпеченні потрібної достовірності передачі в односпрямованих 
радіосистемах передачі. 

 
Слюсар В. И. Метод синтеза процедуры І/Q-демодуляции 

нечетного порядка на основе замены многокаскадных схем 
демодуляции однокаскадными эквивалентами / В. И. Слюсар, 
П. Е. Сердюк // Известия высших учебных заведений. 
Радиоэлектроника. – 2020. – №5(695). – С. 320-328. 

В статье предложен метод синтеза І/Q-демодуляторов нечетного 
порядка на основе замены многокаскадных схем демодуляции 
однокаскадными эквивалентами. В основу расчета коэффициентов 
однокаскадного I/Q-демодулятора нечетного порядка, 
эквивалентного по форме амплитудно-частотной характеристики 
(АЧХ) многокаскадной схеме, положен поотсчетный анализ 
процесса формирования отклика выходного каскада демодулятора 
на основе выборки отсчетов напряжений гармонического сигнала на 
выходе аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Для 
иллюстрации особенностей применения предложенного метода 
синтеза I/Q-демодуляторов нечетного порядка рассмотрен пример 
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синтеза 11-отсчетного формирователя квадратурных 
составляющих. Представлены сравнительные результаты расчетов 
его АЧХ. Получено аналитическое описание его отклика через 
коэффициенты I/Q-демодуляторов четного порядка, образующих 
многокаскадную схему. Установлен ряд закономерностей 
коэффициентов I/Q-демодуляторов нечетного порядка, в том числе 
характеризующих зависимость их динамического диапазона от 
значений весовых коэффициентов исходной многокаскадной схемы. 

 
Известия высших учебных заведений : 
Радиоэлектроника. – 2020. – Т.63, № 6. 

 
Комплексная диэлектрическая проницаемость и 

характеристическое сопротивление перестраиваемой 
копланарной линии / А. С. Чернов, И. П. Голубева, 
В. А. Казмиренко, Ю. В. Прокопенко // Известия высших учебных 
заведений. Радиоэлектроника. – 2020. – №6(696). – С. 331-342. 

Представлен анализ комплексной эффективной 
диэлектрической проницаемости и характеристического 
сопротивления микромеханически перестраиваемой копланарной 
линии. Перестройка параметров копланарной линии 
обеспечивается за счет перемещения сигнального электрода линии 
над подложкой или диэлектрической пластины над поверхностью 
электродов линии. В результате такого перемещения в линии 
происходит реконфигурация электромагнитного поля сложного 
характера, которая описана в терминах эффективной 
диэлектрической проницаемости и характеристического 
сопротивления. Исследовано влияние физических и 
геометрических параметров линии на характеристики перестройки 
эффективной диэлектрической проницаемости и изменение 
характеристического сопротивления и потерь в линии. Установлено, 
что перестройка параметров линии предложенным способом 
позволяет получить высокую чувствительность эффективных 
параметров к перемещениям, при этом уровень потерь в линии не 
увеличивается, а при определенных условиях уменьшается. 
Полученные результаты дают возможность проектировать 
высокодобротные перестраиваемые резонансные элементы и 
фазовращатели на основе микромеханически управляемой 
копланарной линии. 
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Поплавко Ю. М. Большие параметры и гигантские эффекты 
в электронных материалах / Ю. М. Поплавко, Ю. И. Якименко // 
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. – 2020. – 
№6(696). – С. 343-356. 

В статье представлено толкование больших электромагнитных 
параметров и гигантских эффектов в электронных материалах. 
Проводимость, диэлектрическая проницаемость и магнитная 
проницаемость некоторых материалов может быть в сотни раз 
выше обычных значений. Физические явления 
магниторезистивности, нелинейного сопротивления, 
электрострикции, магнитострикции, магнитокалорического и 
термисторного эффектов в некоторых материалах оказываются 
гигантскими. Часто, но не всегда, эти аномалии связаны с 
близостью вещества к фазовым переходам. В работе даны 
оригинальные объяснения указанных выше явлений, в частности 
эффект поляризации при большом изменении проводимости. 

 
Су Л. Анализ движения биоритмов человека на основе 

косинусной модели / Л. Су // Известия высших учебных заведений. 
Радиоэлектроника. – 2020. – №6(696). – С. 357-367. 

С древних времен люди начали понимать периодичность своих 
действий. В настоящее время установлено, что движение живой 
материи подчиняется определенному пространственно-временному 
закону и выдвинута концепция биологического ритма. 
Биологический ритм организма человека — это теория циклов, 
которая рассматривает организм любого человека как объект 
исследований и раскрывает законы физической силы, эмоций и 
интеллекта человеческого организма. На этой основе статья 
содержит детальный анализ и обсуждение биологических ритмов 
спортсменов и предлагает новый метод расчета биологических 
ритмов человека, который называется методом косинусной модели. 
Результаты получены путем наблюдения спортсменов в течение 
определенного времени. В соответствии с внутренними тройными 
ритмами организма человека математическая модель определена 
на основе описания статистических данных и анализа, с целью 
объективного и количественного описания характеристик 
биологических данных. Полученная модель позволяет 
прогнозировать биоритмы. 

 
Пинду И. А. Повышение чувствительности биосенсоров с 

использованием эволюционного алгоритма для 
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биомедицинских приложений / И. А. Пинду, С. К. Синха // 
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. – 2020. – 
№6(696). – С. 368-380. 

Использование специальных приложений и устройств для 
биомедицинских целей облегчает диагностику состояния здоровья 
людей. Основными устройствами для работы биомедицинских 
приложений являются биосенсоры. Структура биосенсора основана 
на пьезоэлектрических, химических, оптических или электронных 
принципах работы. Биосенсоры на основе полевых транзисторов 
FET (field effect transistor) набирают популярность благодаря ряду 
явных преимуществ, таких как компактность, быстрота измерений и 
портативность. За счет небольших габаритов FET биосенсоры 
могут быть использованы для тестирования непосредственно на 
месте оказания медицинской помощи. В статье исследована 
чувствительность биосенсоров на основе FET при использовании 
эволюционного алгоритма для биомедицинских приложений 
(ЭАБМ). Также рассмотрены основные ограничения работы FET 
биосенсоров, такие как неспособность обнаружения нейтрально 
заряженных биомолекул и пониженная чувствительность. Для 
повышения чувствительности устройства исследован механизм, 
основанный на межзонном туннелировании, в туннельных полевых 
транзисторах. В данной работе источником информации выбран ток 
стока. При этом изменение концентрации биомолекул основано на 
изменениях концентрации легирующей примеси и использовании 
материалов с высокой диэлектрической проницаемостью. 
Предложенный ЭАБМ алгоритм показал, что оптимальное значение 
тока стока (чувствительности) достигается при увеличении 
концентрации легирующей примеси или диэлектрической 
проницаемости на затворе. Также данный ЭАБМ алгоритм дает 
лучшие результаты по сравнению с существующими моделями 
FET. 

 
Гао П. Инверсная модель поясничного отдела позвоночника 

человека, основанная на изображении КТ и анализе методом 
конечных элементов / П. Гао // Известия высших учебных 
заведений. Радиоэлектроника. – 2020. – №6(696). – С. 381-392. 

Для точного анализа наиболее уязвимых точек перелома 
нормальных поясничных позвонков человека при вертикальном 
положении, ходьбе и повороте влево-вправо, компьютерная 
томография (КТ) использовалась для сканирования участка от 
верхнего края поясничного позвонка L1 (первый позвонок) до 
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нижнего края поясничного позвонка L5. После считывания 
изображений КТ с помощью программного обеспечения Mimics, 
проведен пороговый анализ, сегментация области, и полное 
заполнение. Сформированная 3D модель была реконструирована с 
помощью модуля FEA (анализ методом конечных элементов, Finite 
Element Analysis) программного продукта Mimics, и использовалась 
трехмерная модель поясничного отдела с межпозвоночным диском, 
созданная прикладной программой UG. Полученная модель 
импортировалась в систему ANSYS Workbench для исследования 
методом конечных элементов. Полученные результаты показали, 
что, когда тело в вертикальном положении, смещение тела 
позвонка больше, чем смещение суставного отростка. Смещение 
переднего края верхней поверхности диска было наибольшим и 
составило 0,161 мм. Эквивалентное напряжение сосредоточено на 
суставном отростке и остистом отростке, а напряжение на нижнем 
суставном отростке L4 является наибольшим (15,073 МПа), 
указывая на то, что относительная ошибка между результатом 
анализа методом конечных элементов (КЭА) и результатом 
теоретического расчета невелика, что свидетельствует о 
правильности и допустимости этого метода. 

 
Известия высших учебных заведений : 
Радиоэлектроника. – 2020. – Т.63, № 7. 

 
Применение интегрального преобразования Ханкеля в 

расчетах индуктивностей кольцевых катушек. Часть 2 / О. Н. 
Петрищев, М. И. Романюк, Г. М. Сучков // Известия высших учебных 
заведений. Радиоэлектроника. – 2020. – №7(697). – С. 395-409. 

Изменения геометрических параметров кольцевых катушек, 
которые являются обязательным элементом конструкции 
преобразователей, применяющихся для неразрушающего контроля 
ферромагнитных металлов, влекут за собой изменение 
коэффициента самоиндукции (индуктивности) источника 
переменного магнитного поля. 

В статье, на основании предложенного в [1] подхода, получены 
расчетные соотношения для определения индуктивности круговых 
катушек, позволяющие учитывать реальные размеры индукторов, 
которые одинаково пригодны для ситуаций, когда катушка 
расположена в пустом пространстве, а также возле 
токопроводящего ферромагнетика или металла неферромагнитной 
группы. При расчете индуктивности круговой катушки, 
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расположенной вблизи намагниченной токопроводящей 
ферромагнитной пластины, установлено, что индуктивность контура 
является частотно-зависимой комплекснозначной функцией, 
зависящей от расстояния между пластиной и круговой катушкой. 
Выполнены измерения индуктивности катушки, расположенной над 
токопроводящей ферромагнитной пластиной при изменении 
величины неконтакта, результаты которых свидетельствуют о 
физической содержательности и достоверности теоретических 
положений и расчетов. 

Полученные качественные и количественные результаты 
соответствуют общепринятому энергетическому определению 
коэффициента самоиндукции. 

 
Метод расчета характеристик излучения двухзеркальных 

антенн с зеркалами резонансных размеров конечной толщины 
и проводимости / О. И. Сухаревский, С. В. Нечитайло, 
В. А. Василец, Я. Н. Кожушко // Известия высших учебных 
заведений. Радиоэлектроника. – 2020. – №7(697). – С. 410-420. 

Представлен метод расчета диаграмм направленности (ДН) 
двухзеркальных антенных систем, учитывающий 
электродинамическое взаимодействие между зеркалами и 
пригодный для использования в резонансном диапазоне длин волн, 
по отношению к основным размерам зеркал. В основе метода 
лежит предложенная авторами итерационная процедура. На 
каждой итерации используется метод расчета рассеяния 
электромагнитной волны незамкнутыми экранами конечных 
толщины и проводимости, пригодный для использования в 
резонансном диапазоне. Указанный метод базируется на 
применении интегрального уравнения Е-поля, учитывающего 
приближенные граничные условия Леонтовича на импедансной 
поверхности, и позволяет учесть реальную толщину и 
проводимость зеркал антенны. Приведены результаты расчетов ДН 
двухзеркальных антенн, выполненных по схеме Грегори, для 
разных размеров апертуры малого зеркала и размещения 
облучателя, при фиксированном размере большого зеркала. 
Показаны пути снижения уровня первых боковых лепестков ДН за 
счет размещения облучателя относительно малого зеркала 
антенны. 

 
Микрополосковые полосно-пропускающие фильтры с 

повышенной избирательностью и асимметричными 
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частотными характеристиками / А. В. Захаров, С. А. Розенко, 
С. Н. Литвинцев, Л. С. Пинчук // Известия высших учебных 
заведений. Радиоэлектроника. – 2020. – №7(697). – С. 421-436. 

Предложены и проанализированы два симметричных 
микрополосковых полосно-пропускающих (ППФ) фильтра третьего 
порядка со всеми смешанными коэффициентами связи между 
резонаторами. Структура одного фильтра является гребенчатой со 
ступенчато-импедансными резонаторами SIR (stepped impedance 
resonator), близко расположенными друг к другу. Это приводит к 
смешанным коэффициентам связи между смежными резонаторами. 
Перекрестная связь между крайними резонаторами также является 
смешанной K13 = Km13 + Ke13. При этом ее магнитная компонента 
Km13 обусловлена паразитной связью магнитного характера между 
этими резонаторами. Для формирования электрической 
компоненты связи Ke13 использован отрезок тонкой микрополоской 
линии, соединяющий резонаторы через емкостные зазоры. 
Установлено, что такой фильтр имеет два регулируемых нуля 
передачи (полюса затухания), которые могут располагаться как 
справа, так и слева от центральной частоты f0 полосы пропускания. 
Второй ППФ отличается от первого тем, что его центральный SIR 
замещен полуволновым резонатором проходного типа, который 
включен в схему фильтра как четырехполюсник. Используемый 
полуволновый резонатор имеет П-образную форму и, помимо 
явления резонанса, осуществляет трансформацию сопротивлений. 
Эта особенность приводит к изменению частотных характеристик 
фильтра. Установлено, что такой фильтр имеет два регулируемых 
нуля передачи, которые располагаются с двух сторон от 
центральной частоты f0 полосы пропускания асимметричным 
образом. Решены также прямая и обратная задачи для ППФ 
третьего порядка со всеми смешанными связями. В основе 
решения лежит матрица проводимостей [Ỹ] и ее минор M31. 
Решение прямой задачи позволяет определить нули передачи 
фильтра по заданным коэффициентам связи. В обратной задаче по 
заданным нулям передачи определены коэффициенты связи 
фильтра. Представлены образцы двух экспериментальных 
фильтров и результаты измерений их частотных характеристик. 

 
Полупроводниковые инжекционные сенсоры магнитного 

поля комбинированного типа для беспроводных 
информационных сетей / И. М. Викулин, Л. Ф. Викулина, В. Э. 
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Горбачев, Н. С. Михайлов // Известия высших учебных заведений. 
Радиоэлектроника. – 2020. – №7(697). – С. 437-447. 

Экспериментально исследованы возможности увеличения 
чувствительности сенсоров магнитного поля за счет комбинации в 
одной схеме сенсора чувствительных элементов разных типов. В 
работе предложены четыре новых конструкции сенсоров: на основе 
мостовой схемы, на основе магнитотранзистора в комбинации с 
магнитодиодом или со вторым магнитотранзистором, и с частотным 
выходом. Экспериментально подтверждено, что при использовании 
в мостовой схеме четырех полярных магнитодиодов, вместо двух 
неполярных, получается более термостабильный и радиационно 
более стойкий сенсор с чувствительностью в 10 раз большей, чем у 
обычного двухдиодного мостового сенсора. Описаны конструкции 
сенсоров из двухколлекторного магнитотранзистора в комбинации с 
двумя полярными магнитодиодами или одним дополнительным 
магнитотранзистором. Экспериментально установлено, что 
чувствительность таких приборов в 6 и 4 раза выше, по сравнению 
с однотранзисторным сенсором, при этом, повышается их 
температурная стабильность и радиационная стойкость. Схема 
релаксационного генератора на одном однопереходном 
транзисторе предложена в качестве сенсора магнитного поля с 
частотным выходом. Экспериментально подтверждено, что 
включение в схему генератора дополнительного магнитодиода 
увеличивает чувствительность в 2,3 раза по сравнению с 
однотранзисторным сенсором, и повышает устойчивость к внешним 
воздействиям. Описанные приборы могут быть использованы в 
качестве эффективных сенсоров магнитного поля в беспроводных 
коммуникационных сетях. 

 
Дхара Р. Четырехдиапазонная G-образная печатная антенна 

с круговой поляризацией и квадратной щелью / Р. Дхара // 
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. – 2020. –
№7(697). – С. 448-460. 

В работе предложена компактная четырехдиапазонная G-
образная печатная антенна с круговой поляризацией и квадратной 
щелью. Два полукруглых выреза вытравлены на нижней периферии 
заземления для увеличения полосы пропускания, определяемой по 
входному импедансу IBW (impedance bandwidth). Для 
существенного увеличения полосы пропускания, определяемой по 
коэффициенту эллиптичности ARBW (axial ratio bandwidth), 
вытравлен спирале-образный вырез на верхней периферии 
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заземления. Для дальнейшего увеличения ARBW и лучшего 
согласования импедансов еще один вырез вытравлен на G-
образном излучающем элементе. Предлагаемая конструкция по 
результатам моделирования обеспечивает IBW = 22,046 ГГц 
(8,954–31 ГГц) на центральной частоте fc = 20 ГГц. Измеренная IBW 
ниже –10 дБ получена в диапазоне 8,8376–20 ГГц. Измерения IBW 
выше 20 ГГц не проводились из-за ограничений доступного VNA. 
Значения ширины полосы пропускания, определяемые по ARBW, 
составили 306,3 МГц (fc = 11,6 ГГц), 363,1 МГц (fc = 21,3 ГГц), 380,7 
МГц (fc = 27,6 ГГц) и 332,2 МГц (fc = 28,6 ГГц). Все они находятся в 
пределах диапазона IBW. Максимальное усиление, полученное при 
моделировании, составило 5,46 дБи на частоте 25,7 ГГц. 
Предлагаемая антенна может быть пригодной для применения в 
устройствах беспроводной связи, работающих в X-, K- и Ka-
диапазонах. 

 
Известия высших учебных заведений : 
Радиоэлектроника. – 2020. – Т.63, № 8. 

 
Даник, А. Ю. Оптимизация оценки рассеянного излучения 

для улучшения качества рентгеновских изображений: 
реалистичное моделирование / А. Ю. Даник, А. А. Судаков // 
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. – 2020. –
№8(698). – С. 463-475. 

В статье предложены, исследованы и оптимизированы с 
помощью численного моделирования алгоритмы обработки 
изображения для компенсации влияния рассеянного излучения на 
качество рентгеновских снимков. Эти алгоритмы включают оценку 
рассеяния с помощью метода вычисления свертки (суперпозиции), 
расчет ядер рассеивания (kernel function) с помощью 
моделирования по методу Монте–Карло (МК), определение 
оптимального количества и формы ядер рассеивания и 
сегментацию изображений. Определение количества и формы ядер 
рассеивания осуществлялось путем МК моделирования 
реалистичного фантома Зубала (Zubal phantom) и кластерного 
анализа особенностей формы ядер рассеивания. Изучение 
результатов работы предложенных алгоритмов на рентгеновских 
изображениях грудной клетки, полученных при 75 кэВ, доказывает, 
что оптимальное количество ядер рассеивания составляет 8. Это 
количество обеспечивает повышение контраста примерно в 3 раза 
без использования антирассеивающих решеток. Достигнутый 
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уровень контраста составляет приблизительно 95% от контраста 
первичного изображения, что превышает улучшение контраста, 
достигаемое с помощью антирассеивающих решеток. Увеличенное 
количество используемых кернфункций обеспечивает лучший 
контраст изображения и более высокое разрешение изображения 
рассеянного излучения, однако при этом возрастают расчетные 
ошибки, вследствие ошибок сегментации и деконволюции. 

 
Розпізнавання енергетично прихованих ЛЧМ сигналів 

телекомунікаційних систем в умовах параметричної 
невизначеності / А. Б. Стейскал, С. О. Ковтун, О. А. Ільяшов, 
В. В. Войтко // Известия высших учебных заведений. 
Радиоэлектроника. – 2020. – №8(698). – С. 476-482. 

Проведено аналіз діаграми невизначеності прямокутного лінійно-
частотно-модульованого (ЛЧМ) радіоімпульсу. Виявлено характерну 
точку діаграми невизначеності. Запропоновано проводити 
розпізнавання на основі величини значення кореляції у характерній 
точці (кінці великої осі) еліпсоподібної діаграми невизначеності, 
побудованої у спеціальній системі координат. Запропоновано 
квазіоптимальний автокореляційний алгоритм з квадратурною 
обробкою, який є стійким до апріорної невизначеності параметрів 
вхідних енергетично прихованих сигналів невідомої форми з 
невідомою початковою фазою на фоні гауссівського стаціонарного 
шуму. Визначено параметри налаштування схеми розпізнавання та 
правило прийняття рішення про наявність у вхідній суміші сигналу з 
ЛЧМ. Проведено імітаційне моделювання процедури розпізнавання 
за допомогою програмного пакета Matlab R2016a. Результати 
моделювання підтвердили здатність запропонованого алгоритму 
розпізнавати ЛЧМ сигнал у вхідній суміші при малих відношеннях 
сигнал/шум. 

 
Анфу Жу. Выравнивание нестационарного канала 

подводной акустической системы связи OFDM / Анфу Жу // 
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. – 2020. – 
№8(698). – С. 483-496. 

В статье исследованы три схемы выравнивания нестационарных 
каналов акустических подводных систем связи UWA (underwater 
acoustic) с ортогональным частотным разделением каналов OFDM 
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Рассмотрены 
следующие алгоритмы выравнивания: алгоритм обнуления 
незначащих коэффициентов ZF (zero-forcing), выравнивание по 
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минимальной среднеквадратичной ошибке MMSE (minimum mean 
square error equalization), и алгоритм последовательного 
подавления помех SIC (serial interference cancellation). Среди 
предложенных схем существует проблема необходимости 
выполнения большого количества операций для получения 
обратной матрицы канала. Для уменьшения вычислительной 
сложности получения обратной матрицы канала исследованы такие 
методы, как полосовая аппроксимация матрицы канала, 
последовательное выравнивание и декомпозиция LDLH. Для 
оценки эффективности исследуемых алгоритмов, проведены 
численное моделирование и эксперимент в реальных условиях. 
Результаты моделирования подтвердили, что алгоритмы 
выравнивания могут эффективно работать в условиях различной 
нестационарности, и подтверждают надежность каждого из 
упрощенных алгоритмов при одинаковом значении коэффициента 
Доплера. Результаты двух видов экспериментов в реальных 
условиях также подтверждают, что упрощенные алгоритмы 
устраняют влияние остаточного узкополосного эффекта Доплера на 
конкретный диапазон, и дают лучший результат при их 
объединении с высокоточным алгоритмом оценивания параметров 
канала. 

 
Мирончук, А. Ю. Метод двухэтапного совместного 

оценивания информационных символов и частотной 
характеристики канала в системах связи с OFDM / А. Ю. 
Мирончук, А. А. Шпилька, С. Я. Жук // Известия высших учебных 
заведений. Радиоэлектроника. – 2020. – №8(698). – С. 497-508. 

Синтезированы оптимальный и квазиоптимальный алгоритмы 
двухэтапного совместного оценивания информационных символов 
и частотной характеристики (ЧХ) многолучевых каналов в системах 
связи на базе технологии OFDM. Они состоят в вычислении 
апостериорной плотности вероятности оцениваемых процессов. На 
первом этапе выполняется рекуррентное вычисление совместных 
апостериорных распределений информационных символов и 
частотной характеристики с двух сторон вектора измерений. На 
втором этапе выполняется объединение апостериорных 
распределений на каждой из поднесущих, которые получены в 
результате оценивания на первом этапе. На основе полученных 
апостериорных распределений, оценки информационного символа 
и ЧХ канала определяются по критериям максимума апостериорной 
вероятности и минимума среднего квадрата ошибки 
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соответственно. Для функционирования синтезированных 
алгоритмов необходимо, как и для известного алгоритма MMSE, 
знание статистических свойств канала связи. Устройство, 
реализующее оптимальный алгоритм, является многоканальным, 
каждый канал которого согласован с соответствующим значением 
символа из модуляционного созвездия. Квазиптимальный алгоритм 
получен путем гауссовской аппроксимации апостериорных 
плотностей вероятности и сохраняет многоканальную структуру. 
Апробация представленного алгоритма проведена путем 
статистического моделирования на ЭВМ для различных 
параметров многолучевых каналов связи и сравнения результатов 
с результатами, полученными алгоритмами MMSE и LS. Результаты 
моделирования показали, что при максимальной задержке 
распространения сигнала 100 мкс вероятность битовой ошибки 
уменьшается примерно в 2 раза. 

 
Красильников, А. И. Анализ ошибок оценивания 

коэффициентов асимметрии и эксцесса процессов 
Бунимовича-Райса с экспоненциально-степенной формой 
импульсов / А. И. Красильников, В. С. Берегун // Известия высших 
учебных заведений. Радиоэлектроника. – 2020. – №8(698). – С. 509-
520. 

В работе получены математические ожидания и дисперсии 
оценок коэффициентов асимметрии и эксцесса модели шумовых 
сигналов — процессов Бунимовича–Райса с экспоненциально-
степенной формой импульсов, выраженные через кумулянтные 
коэффициенты этих процессов. Показано, что распределение 
мгновенных значений процессов Бунимовича–Райса существенно 
отличается от гауссовского распределения. Проанализированы 
среднеквадратические и относительные ошибки оценивания 
коэффициентов асимметрии и эксцесса в зависимости от 
постоянной времени и параметра формы элементарных импульсов, 
распределения амплитуд импульсов (вырожденное и гамма-
распределение) и их интенсивности. Получены выражения для 
нахождения минимальных объемов выборки, при которых 
обеспечиваются заданные значения относительных ошибок 
оценивания коэффициентов асимметрии и эксцесса процессов 
Бунимовича–Райса. Определены минимальные объемы выборок, 
при которых относительные ошибки оценивания не превышают 1%, 
в зависимости от параметров этих процессов. 
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Сторчун, Е. В. Исследование взаимного влияния пульсовых 
сигналов в полисфигмографии лучевых артерий / Е. В. Сторчун, 
Е. И. Яковенко, В. В. Бороноев // Известия высших учебных 
заведений. Радиоэлектроника. – 2020. – №8(698). – С. 521-528. 

В работе представлены результаты оценки независимости 
синхронно зарегистрированных пульсовых сигналов дистальных 
отделов лучевых артерий человека. Исследование проведено 
методами структурно-функционального и имитационного 
моделирования в приближении эквивалентного плоского 
перемещения структурных элементов биообъекта, и учета их 
упругих характеристик, с использованием электромеханических 
аналогий. Корректность разработанной математической модели 
формирования пульсовых сигналов на входе преобразователя 
подтверждена экспериментально. Экспериментальные 
исследования проведены с помощью устройства, представляющего 
послед овательно механически соединенные пьезоэлектрический и 
тензорезистивный преобразователи. Жесткость устройства 
составляла (5217 ± 430) Н/м, а рабочий диапазон частот (0,04–32) 
Гц. Результаты измерений пульсового сигнала с использованием 
пьезоэлектрического преобразователя (диаметр пелота 6 и 8 мм) и 
тензорезистивного датчика силы показали, что в диапазоне 
прижима преобразователя к поверхности зоны до 2 Н длина 
участков артерий, формирующих пульсовые сигналы, не 
превышает 13 мм, и находится в пределах зон, принятых в 
восточной медицине. 

 
Радиоаматор : ежемес. науч.- попул. журн. по радиотехнике и 

электронике / Научно-техническое общество радиотехники и 
связи Украины ; гл. ред. З. В. Божко. – К. : [б.в.], 1993. – Виходить 
щомісяця. 

 
Радиоаматор. – 2020. – № 3-4. 

 
Щербина, А. Микрофон для поверхностного монтажа с 

поддержкой стандарта MIPI SoundWire / А. Щербина // 
Радиоаматор. – 2020. – № 3-4. – С.7.  

В статье рассматриваются особенности первого в мире 
микрофона. 
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Сергиенко, Андрей. Развитие средств радиосвязи от 
ламповых радиостанций до стандарта GSM / А. Сергиенко // 
Радиоаматор. – 2020. – № 3-4. – С.8-11  

В статье рассматриваются нестандартные идеи и решения в 
радиосвязи, которые были найдены в 1940-1950-годы, и на которых, 
в настоящее время, базируется работа телефонов стандарта GSM. 

 
Петров, Александр. Модификация усилителя Hiraga в классе 

АВ / А. Петров // Радиоаматор. – 2020. – № 3-4. – С.12-15.  
В статье описывается вариант перевода известного УМЗЧ для 

работы в классе АВ. Автор статьи предлагает в качестве 
маломощных транзисторов использовать любые современные 
транзсторы в корпусе ТО92. 

 
Леган, Юрий. Разработка моделей цифровых элементов 

Digital SimCode для Altium Mixed Sim / Ю. Леган // Радиоаматор. – 
2020. – № 3-4. – С.16-21  

Современные САПP электронных устройств, в часности Altium 
Designer, обладают колосальной функциональностью в части 
управления данными проектов, проектирования схем, 
проектирования печатных плат, инженерного анализа. Автор 
предлагает разработку моделей цифровых элементов, которые 
приведены в данной статье. 

 
Поляков, Василий. Простое реле времени / В. Поляков // 

Радиоаматор. – 2020. – № 3-4. – С. 24-25 
В статье описываеся реле времени предназначенное для 

работы в системе "теплый пол". 
 
Власюк, Николай. Ремонт соковыжималки / Н. Власюк // 

Радиоаматор. – 2020. – № 3-4. – С. 26-31. 
В статье приведена электрическая схема соковыжималки BOSH 

MES3000/01. 
 
Принципиальная схема телевизора цветного изображения 

Sharp модели LC-20C2E // Радиоаматор. – 2020. – № 3-4. – С.27-30 
 
Кашкаров, Андрей. Ремонт многофункционального 

устройства / А. Кашкаров // Радиоаматор. – 2020. – № 3-4. – С. 33-
35. 

 



Анотований інформаційно-бібліографічний покажчик статей 

 
60 

Шуфотинский, Александр. Простые фазовые регуляторы / 
А. Шуфотинский // Радиоаматор. – 2020. – № 3-4. – С. 36-38.  

 
Кашкаров, Андрей. Нетипичные механические датчики / 

А. Кашкаров // Радиоаматор. – 2020. – № 3-4. – С. 39-41. 
 
Закоморный, Генрих. Простое противоугонное устройство / 

Г. Закоморный // Радиоаматор. – 2020. – № 3-4. – С. 42-43 
 
Спиридонов, Александр. Два простых устройства / 

А. Спиридонов // Радиоаматор. – 2020. – № 3-4. – С.44-45 
 
Рентюк, Владимир. Усилители класса А, В и АВ – в чем их 

отличия, и в чем преимущества / В. Рентюк // Радиоаматор. – 
2020. – № 3-4. – С. 46-50. 

 
Фисун, Александр. Необычные антенны / А. Фисун // 

Радиоаматор. – 2020. – № 3-4. – С. 51. 
 
Левчук, Дмитрий. АС/DC на печатную плату мощностью 90 

Вт / Д. Левчук // Радиоаматор. – 2020. – № 3-4. – С. 52-53. 
Автором статьи приведено первые модели "зеленых" АC/DC на 

печатную плату мощностью 90 Вт, их основные характеристики и 
преимущества. 

 
Радиоаматор. – 2020. – № 5-6. 

 
Власюк, Николай. Простой самодельный сварочный 

аппарат / Н. Власюк // Радиоаматор. – 2020. – № 5-6. – С. 6-9. 
В статье даны осветы по самостоятельному изготовлению 

сварочного аппарата для сварки скруток электропроводов. 
 
Одинец, Александр. Усовершенствование фотореле / 

А. Одинец // Радиоаматор. – 2020. – № 5-6. – С. 10-13. 
В статье рассмотрен улучшенный вариант фотореле, полностью 

исключающий ложные срабатывания от посторонних засветок и 
необходимость оптической изоляции фотодатчика. 

 
Петров, Александр. Векторные погрешности и искажения и 

методы их измерений / А. Петров // Радиоаматор. – 2020. – № 5-6. – С. 
14-19.  
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В статье рассматривается влияние векторных искажений в УМЗЧ 
на качество усиленного им звукового сигнала. Описывается 
процедура измерения этих искажений разными способами. 

 
Сафонов, Андрей. Универсальный УМЗЧ с выходным 

каскадом на германиевых транзисторах / А. Сафонов // 
Радиоаматор. – 2020. – № 5-6. – С. 21-24.  

В статье описывается высококачественный УМЗЧ который может 
использоваться для работы, как с акустическими системами, так и с 
головными телефонами. 

 
Мельничук, Василий. Мощный регулируемый источник питания 

на полевых транзисторах / В. Мельничук // Радиоаматор. – 2020. – 
№ 5-6. – С. 26-31. 

В статье описывается простой стабилизатор напряжения с 
выходным током до 20 А. 

 
Схема электрическая принципиальная акумуляторной 

электробритвы "BRAUN-1507" // Радиоаматор. – 2020. – № 5-6. – 
С. 27-28. 

 
Схема электрическая принципиальная мультиметра M890G // 

Радиоаматор. – 2020. – № 5-6. – С.29 
 
Схема электрическая принципиальная зарядного устройства 

мобильного телефона NOKIA // Радиоаматор. – 2020. – № 5-6. – 
С.30. 

 
Рентюк, Владимир. Космические аппараты и системы 

питания. Общие принципы. Часть 1 / В. Рентюк // Радиоаматор. – 
2020. – № 5-6. – С. 32-36. 

В предлагаемой статье речь идет о часто забываемой или 
малозаметной части космического аппарата (КА), позволяющей ему 
путешествовать в космосе, а именно – об управление 
электропитанием.  

 
Бутов, Андрей. Сетевой фильтр питания с повышенной 

степенью защиты / А. Бутов // Радиоаматор. – 2020. – № 5-6. – С. 
36-38. 

В статье предлагается простой сетевой фильтр, который 
поможет значительно уменьшить вероятность повреждения 
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бытовой радиоаппаратуры от высоковольтных импульсных помех в 
сети 230 В/50 Гц. 

 
Левчук, Дмитрий. Новые DC/DC-преобразователи 15 и 20 Вт для 

медицинской техники серии MDS / Д. Левчук // Радиоаматор. – 2020. – 
№ 5-6. – С.39 

В статье представлена новая серия DC/DC - преобразователей 
для медицинской техники MDS15 и MDS20 мощностью 15 Вт и 20 
Вт, которые являются продолжением выпущенных в 2017 году 
серий MDS01 и MDS02. 

 
Калашник, Вячеслав. Коммутатор переменного напряжения 

на MOFSET транзисторах / В. Калашник // Радиоаматор. – 2020. – 
№ 5-6. – С. 40-41. 

В статье описывается коммутатор на мощных полевых 
транзисторах, предназначенный для коммутации мощных ьнагрузок 
с гальванической развязкой силовой цепи от цепи управления. 

 
Ходаковский, Владимир. Металлодетектор / В. Ходаковский // 

Радиоаматор. – 2020. – № 5-6. – С. 42-44. 
В статье описывается простой металлодетектор, позворляющий 

находить не только скрытую электропроводку, но и металлические 
предметы под слоем снега или грунта. 

 
Кандауров, Виктор. Прибор для проверки ESR оксидных 

конденсаторов / В. Кандауров // Радиоаматор. – 2020. – № 5-6. – 
С. 45-47. 

В радиоэлектронной аппаратуре часто причиной отказа в работе 
являются дефекты оксидных конденсаторов. Предлагается один из 
вариантов прибора, способного определить обрыв, пробой и 
потерю емкости. 

 
Кашкаров, Андрей. Ремонт автоматической хлебопечки / 

А. Кашкаров // Радиоаматор. – 2020. – № 5-6. – С. 48-50. 
В статье, на примере автоматической хлебопечки "Bifinet 

KH2231", рассматривается устройство, типичные неисправности 
хлебопечки и способы их устранения. 

 
Куницкий, Юрий. Восстановление работоспособности 

электропривода переменного тока / Ю. Куницкий // Радиоаматор. – 
2020. – № 5-6. – С. 51-52. 
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В статье описан необычный ремонт внутреннего источника 
питания собственных нужд электропривода. 

 
Радиоаматор. – 2020. – № 7-8. 

 
Кашкаров, Андрей. Радиолюбители ХХI века. Кто мы? И что 

дальше? / А. Кашкаров // Радиоаматор. – 2020. – № 7-8. – С. 7-9. 
Понятно, что радиолюителя, болеющего за дело душой, не 

может не тревожить существующая ныее в радиолюбительском 
деле ситуация. Больше всего в нашем радиоделе беспокоит 
преемственность, то есть развитие последующих поколений. 

 
Шишкин, Сергей. Устройство для получения световых 

эффектов / С. Шишкин // Радиоаматор. – 2020. – № 7-8. – С.10-13. 
 
Сергиенко, Анатолий. Усилители аналогового сигнала MEMS-

микрофона / А. Сергиенко // Радиоаматор. – 2020. – № 7-8. – С.14-17. 
MEMS - микрофоны – это устройства для записи звука 

инновационным способом. В статье предлагаются практические 
схемы предварительного усиления сигнала от такого микрофона, в 
том числе – инвертирующая и дифференциальная 

 
Безверхний, Игорь. Простейший стереофонический УМЗЧ 

класса D / И. Безверхний // Радиоаматор. – 2020. – № 7-8. – С. 18-
19 

В последнее время широкое распространение получили УМЗЧ 
класса D. Об одной из ИМС для УМЗЧ класса D PAMB403 
рассказано в этой статье. 

 
Шустов, Михаил. Два коммутатора / М. Шустов // Радиоаматор. – 

2020. – № 7-8. – С. 20-21. 
В статье описываются 2 варианта коммутатора. 

Рассматривается схема коммутатора освещения, позволяющего 
при кратковременном нажатии на нормально замкнутую кнопку 
включать освещение, а при повторном нажатии - выключать его. 
Устройство может быть использовано для автоматического 
включения/отключения освещения при входе и выходе человека из 
помещения. 
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Федосеев, Андрей. Микропотребляющие операционные 
усилитеои (ОУ) и компараторы / А. Федосеев // Радиоаматор. – 
2020. – № 7-8. – С. 22-25. 

В статье рассматриваются малопотребляющие ОУ и 
компараторы, которые можно использовать для измерения 
освещенности, мониторинга температуры, контроля уровня заряда 
аккумулятора и для фильтрации сигналов. Потребление таких 
устройств не превышает 1-2 мкА. Операционные усилители и 
компараторы широко используются во всех областях электриники. 

 
Схема электрическая принципиальная зарядного устройства 

мобильного телефона Nokia // Радиоаматор. – 2020. – № 7-8. – 
С. 26. 

 
Схема электрическая принципиальная стабилизатора 

напряжения переменного тока Gresso T1 500VA // Радиоаматор. – 
2020. – № 7-8. – С. 29. 

 
Схема электрическая принципиальная для измерения 

артериального давления Nissei DS- 105E // Радиоаматор. – 2020. – 
№ 7-8. – С. 30. 

 
Шустов, Михаил. RC-генераторы прямоугольных 

импульсов / М. Шустов // Радиоаматор. – 2020. – № 7-8. – С. 31. 
В статье приведены схемы трех нестандартных, но несложных 

регулируемых по частоте RC-генераторов прямоугольных 
импульсов, выполненных на транзисторах структуры p—n—p и n—
p—n. 

 
Кашкаров, Андрей. Реомнтр микроволновой печи / 

А. Кашкаров // Радиоаматор. – 2020. – № 7-8. – С. 32-35. 
 
Власюк, Николай. Ремонт импульсного источника питания / 

Н. Власюк // Радиоаматор. – 2020. – № 7-8. – С. 36-39. 
 
Кашкаров, Андрей. Ремонт системы охлаждения 

холодильника / А. Кашкаров // Радиоаматор. – 2020. – № 7-8. – 
С. 40-42. 

При эксплуатации старых холодильников нередко заметна их 
пониженная замораживающая способность, что свидетельствует об 
утечке хладагента из контура охлаждения. В статье содержатся 
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необходимые сведения для самостоятельного устранения утечки 
хладагента в бытовом холодильнике. 

 
Бутов, Андрей. Фотоакустическое реле управляет 

светильником / А. Бутов // Радиоаматор. – 2020. – № 7-8. – С. 43-
45. 

 
Калашник, Вячеслав. Электронный ключ с гальванической 

развязкой цепи управления / В. Калашник // Радиоаматор. – 
2020. – № 7-8. – С. 46-47. 

 
Котов, Геннадий. Как увеличить надежность 

аккумуляторных источников питания / Геннадий Котов // 
Радиоаматор. – 2020. – № 7-8. – С. 48-51. 

В статье предлагается несколько схемных решений, 
улучшающих эксплуатационные характеристики аккумуляторов. 

 
Левчук, Дмитрий. Изолированные DC/DC в корпусе 1" х 1" и 

широким диапазоном входных напряжений / Д. Левчук // 
Радиоаматор. – 2020. – № 7-8. – С. 52. 

 
Левчук, Дмитрий. Одноваттные DC/DC преобразователи в 

корпусе SIP с минимальной стоимостью / Д. Левчук // 
Радиоаматор. – 2020. – № 7-8. – С. 53. 

 
 
Радиокомпоненты: для практического использования: 

научно-популярный журнал/ основатель МП "СЕА". - Киев : 
Радіоаматор , с июня 1998 г. - . - Виходить двічі на рік 

 
Радиокомпоненты. – 2020. – № 1-2. 

 
Левчук, Дмитрий. UHP 750 и UHP 1000 – безвентиляторные 

источники питания мощностью 750 и 1000 Вт / Д. Левчук // 
Радиокомпоненты. – 2020. – № 1-2. – С. 4-5. 

 
Сергиенко, Анатолий. Новая микросхема двухтактного 

драйвера трансформатора от Mornsun / А. Сергиенко // 
Радиокомпоненты. – 2020. – № 1-2. – С. 11-12. 

В новейшей микросхеме двухтактного драйвера 
трансформатора, интегрированы функция мягкого запуска, защита 
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от короткого замыкания выхода и защита от перегрева,эффективно 
повышающие надежность устройства. 

 
Левчук, Дмитрий. Промышленные безвентиляторные 

источники питания мощностью 2500 Вт / Д. Левчук // 
Радиокомпоненты. – 2020. – № 1-2. – С. 12-13.  

MEAN WELL, ведущий в мире производитель стандартных 
источников питания, осенью 2019 года запустил производство 
AC/DC-преобразователей индустриального назначения. 

 
Левчук, Дмитрий. Компактные DC/DC преобразователи с 

усиленной изоляцией серии TMDC-H / Д. Левчук // 
Радиокомпоненты. – 2020. – № 1-2. – С. 13.  

 
Герасимчук, Антон. Определение уровня заряда батареи. 

Решения от компании Maxim / А. Герасимчук // Радиокомпоненты. – 
2020. – № 1-2. – С. 14-19. 

В условиях наблюдаемого расцвета мобильных устройств 
точное измерение заряда аккумулятора – важная и актуальная 
задача. 

 
Коротченко, Андрей. Малогабаритные источники питания 

для монтажа на печатную плату / А. Коротченко // 
Радиокомпоненты. – 2020. – № 1-2. – С. 20-24. 

В статье рассматриваются особенности малогабаритных AC/DC 
источников питания производства компаний Mean Well и Chinfa. 

 
Рентюк, Владимир. Решение проблемы электромагнитной 

совместимости и защиты интерфейсов / В. Рентюк // 
Радиокомпоненты. – 2020. – № 1-2. – С. 26-29. 

В этой статье будут описаны причины, ведущие к нарушению 
целостности сигналов интерфейсов, которые, если они не будут 
решены вовремя, могут привести к сбоям в работе. 

 
Шепель, Эдуард. Датчики от ведущих производиттелей 

электронных компонентов на складе в Киеве! / Э. Шепель // 
Радиокомпоненты. – 2020. – № 1-2. – С. 30. 

Датчик (сенсор) - это измерительный прибор, который 
обеспечивает выходной электрический сигнал, пропорциональный 
определенной входной физической величине. 
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Шифаревич, Семен. Double DPAK для силовые элементов 
источников питания / С. Шифаревич // Радиокомпоненты. – 
2020. – № 1-2. – С. 32-35.  

В статье рассматриваются достоинства новых корпусов для 
силовых элементов источников питания и то, как их использование 
помогает в достижении требуемых параметров источников питания. 

 
Студинский, Дмитрий. Новый GNSS-модуль от Quectel 

Wirless Solutions / Д. Студинский // Радиокомпоненты. – 2020. – 
№ 1-2. – С. 36. 

Модуль обеспечевает высокую чувствительность и быстрое 
получение, и отслеживание сигнала GNSS, показывает 
выдающуюся производительность и прост в интеграции. 

 
Шепель, Эдуард. Новый отладочный модуль EM5042A от 

FIGARO / Э. Шепель // Радиокомпоненты. – 2020. – № 1-2. – С. 37. 
Модель отладчика, ранее называвшаяся ЕМ5042, снимается с 

производства, а вместо нее отныне будет производиться модель 
ЕМ5042А. 

 
Гуревич, Владимир. Средства обеспечения живучести 

системы оперативного постоянного тока подстанций при 
воздействии электромагнитного импульса. Часть 2. 
Мобильные подстанции / В. Гуревич // Радиокомпоненты. – 
2020. – № 1-2. – С. 38-41. 

В статье рассмотрены принципы построения системы 
оперативного постоянного тока мобильной подстанции. 

 
Пореченков, Антон. Как увеличить энергоэффективность 

устройств IoT? / А. Пореченков // Радиокомпоненты. – 2020. – № 1-2. – 
С. 42-45.  

В статье рассматрвается, как, благодаря использованию в 
интегральных PMIC-преобразователях технологии SIMO, можно 
сократить занимаемое ими место в устройстве IoT. 

 
Семёнов, Андрей. Как избежать паразитные эффектов в 

драйверах затвора / А. Семёнов // Радиокомпоненты. – 2020. – 
№ 1-2. – С. 46-49. 

В статье описывается, как избавиться от негативного влияния 
отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для 
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верхнего плеча микросхемы драйвера затвора силовых 
транзисторов. 

 
Васильев, Виктор. Приемопередатчик с пониженным уровнем 

ошибок / В. Васильев // Радиокомпоненты. – 2020. – № 1-2. – С. 50-52. 
В статье рассматриваются особенности приемопередатчика 

ST485 предназначенного для полудуплексной передачи данных в 
сети, объединяющей до 32 узлов. 

 
МАШИНОЗНАВСТВО 

 
Порошковая металлургия = Powder metallurgy : 

международ. науч.-техн. журн. / Ин-т проблем 
материаловедения им. И. Н. Францеви-ча НАН Украины. – 
Киев: [б. в.], 1961. – Виходить щомісяця. 

 
Порошкова металургія. – 2020. – № 3-4. 

 
Кузьмов, А. В. Вплив додаткових зсувних деформацій 

внаслідок обертання прес-інструмента на радіальне пресування 
заготовок iз порошків металів / А. В. Кузьмов, М. Б. Штерн, 
О. Г Кіркова // Порошкова металургія. – 2020. – № 3-4. – С. 3-13. 

Розглянуто процес радіального пресування трубчастої заготовки 
з порошку металу, що супроводжується одночасним обертанням 
цієї заготовки синхронно із внутрішнім стрижнем відносно 
зовнішньої стінки прес-форми. Подібна схема пресування 
компактних (безпористих) матеріалів відома під назвою “high-
pressure tube twisting” та використовується з метою покращення 
структури і конструктивних властивостей трубчастого виробу 
шляхом накопичення деформацій. На відміну від компактного 
матеріалу, поведінка порошкової заготовки визначається як 
зміцненням твердої фази, так і ущільненням за рахунок поступового 
зменшення об’єму пор. Саме це і визначає своєрідність поведінки 
пористих матеріалів в умовах, сформульованих вище, що й 
потребує використання теорії пластичності пористих тіл. Додаткові 
припущення щодо кінематичних обмежень дозволили знайти явні 
вирази для зміцнення матеріалу і тиску пресування в аналітичному 
вигляді. Отриманий аналітичний розв’язок є багатопараметричним і 
описує вплив, який чинять на величину тиску пресування константи 
зміцнення матеріалу, початкова та кінцева густина пресовки, ступінь 
взаємного повороту стінок прес-форми. Проведений аналіз 
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дозволив встановити, що короткочасне прикладання зсувних 
деформацій, обумовлених взаємним обер-танням елементів прес-
інструмента, у будь-якому випадку дозволяє знизити величину 
поточного робочого тиску в ході пресування. З іншого боку, за умови 
тривалого пресування зміцнення матеріалу твердої фази пористого 
тіла, обумовлене додатковими зсувними деформаціями, може 
призводити до зростання радіального тиску при однаковій кінцевій 
густині. Момент переходу від стадії зменшення тиску до стадії його 
збільшення суттєво залежить від того, наскільки зміцнюваним є 
матеріал порошку. Тобто, обертання матриці доцільно 
використовувати для порошків, матеріал яких ближче до ідеально-
пластичного. У більшості випадків обертання матриці протягом 
усього процесу пресування доцільно використовувати лише при не 
дуже значному ущільненні достатньо пористих заготовок. У разі ж 
ущільнення до малої пористості доцільніше обертати стінки матриці 
лише в кінці процесу ущільнення. 

 
Вплив металевих нанопокриттів, що нанесені на оксид 

кремнію, на змочування припійними розплавами. ІІ. Вплив 
відпалу нанопокриттів, нанесених на Sio2, на їх структуру та 
взаємодію з оксидом / В. П. Красовський, Б. Д. Костюк, І. І. Габ, 
Н. О. Красовська, Т. В. Стецюк // Порошкова металургія. – 2020. – 
№ 3-4. – С. 20-29. 

Методом лежачої краплі з використанням способу капілярного 
очищення розплаву в процесі експерименту вивчено вплив 
металевих нанопокриттів — одинарних (Ti, Nb, Mo) та подвійних (Ti–
Cu, Nb–Cu, Mo–Cu при постійній товщині шару міді) — на 
змочування оксиду кремнію у вакуумі 1 · 10–3 Па при температурі 
500 °С розплавом Pb–15% (мас.) In після відпалу плівок при 900 °С. 
Металеві покриття наносили методом електронно-променевого 
випаровування металів у вакуумі. Подвійні плівки отримували 
послідовним напиленням шарів. Залежності крайового кута 
змочування від товщини плівок показують, що “порогова” товщина 
визначається температурою відпалу плівки, тобто її структурою. 
“Порогова” товщина плівки металу залежить від його хімічної 
спорідненості до кисню. При змочувані свіжонанесених та 
відпалених одинарних плівок Ti, Nb, Mo “порогова” товщина зростає 
від 70 до 80 нм — для титану, від 63 до 70 нм — для ніобію і від 50 
до 60 нм — для молібдену. Вивчено структуру плівок Cu, Ni, Mo, Cr, 
Nb, Ti після відпалу при температурах 600, 900, 1200 °С. Вихідні 
(свіженапилені) плівки металів мають високу суцільність. Після 
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відпалу відбувається диспергування, і суцільність плівок 
зменшується з підвищенням температури. Зруйнована металева 
плівка утворює “острівці” різної форми (в залежності від хімічної 
спорідненості металу плівки до кисню), з переважанням округлої. 
Спостерігається так зване “тверде” змочування. Форма “острівців” 
визначається рівновагою між силами тяжіння (взаємодії, адгезії) 
металу до підкладки і доволі сильною дією (при надто малій товщині 
плівки) поверхневого натягу металу. При використанні металевих 
покриттів для паяння кварцу з алюмінієвими сплавами плівки 
адгезійно-активних металів (Mo, Cr, Nb, Ti) треба відпалювати при 
температурах 900–1000 °С з тривалістю витримки 10 хв. Товщина 
плівок повинна знаходитися в межах “порогових” значень. 

 
Термокінетична модель утворення та oкиснення наноформ 

карбону / В. В. Гарбуз, Л. М. Кузьменко, В. А. Петрова, 
Т. А. Сілінська // Порошкова металургія. – 2020. – № 3-4. – С. 30-41. 

Запропоновано термокінетичну модель утворення та розкладу 
шаруватих наноформ карбону (ШНФК). В основу моделі покладено 
фундаментальну закономірність температурної дискретної 
складової реакції диспропорції СО (Будуара−Майєра). Вона має 
вигляд суперпозиції пакету оборотних окисно-відновних реакцій 
індивідуальних ШНФК в області температур 820−1070 К. 
Суперпозиція пакету реакцій має дві термокінетичні складові: 
швидку (дискретну) та повільну (безперервну). Швидкість 
безперервного процесу vred/ox C ≈ 10−8−10−7 моль/с. Активаційний 
параметр реакції (тління) першого порядку Еа ох визначено як 35 ± 
5 кДж/моль. Інтенсивність швидких процесів окиснення має 
експоненційну температурну залежність і в області 1073−1473 К 
складає vred/ox C ≈ 10−6−10−5 моль/с. Енергії активації окиснення 
(горіння) більшості наноформ знаходяться в області ~173 ± 5 
кДж/моль. Встановлено температури окиснення наноформ карбону. 
Так, при 823 К в середовищі СО або оксигену переважно 
утворюються або окиснюються наноцибулини, при 873 К — 
графітові нанопакети, 923 К — поперечношарові, 973 К — 
конусношарові, 1013 К — сувоєподібні нановолокна, 1033 К — 
багатостінні, а при 1173 К — одностінні нанотрубки. Механізм 
полімеризації карбону — вільно-радикальний. Каталітичну основу 
полімеризації становить сукупність трьох типів первинних 
парамагнітних радикалів карбону з 1−3 вільними електронами. 
Концентрації радикалів мають вигляд суперпозиції гаусових кривих 
на акцепторній поверхні промоутера в температурному інтервалі 
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820−1070 К. Первинні радикали породжують три типи наноформ: 
сферичну, пластинчасто-волокнисту та трубчасту. Реакції мають 
оборотний характер залежно від середовища та температури. При 
досягненні рівноваги осадження ШНФК та “бруду карбону” пакет 
реакцій з часом перетворюється на Ƨ-подібну криву, симбатну 
температурній залежності парціального тиску СО. Хімічні 
властивості наноформ поєднують в собі два типи топологічної 
взаємодії: периферійну гідрофільну та поверхневу гідрофобну. 
Обговорено особливості синтезу та процедури “up-stop-up” 
окиснення при атестації та селективному визначенні наноформ 
карбону в сумішах. 

 
Вплив температури спікання на формування структури та 

властивостей порошкового алюмініду заліза Fe3Al / О. І. Толочин, 
О. О. Толочина, Г. А. Баглюк, Я. І. Євич, Ю. М. Подрезов, 
А. А. Мамонова // Порошкова металургія. – 2020. – № 3-4. – С. 42-54. 

Вивчено вплив температури нагрівання та часу ізотермічної 
витримки при cпіканні у вакуумі на фазовий склад, структуру і 
фізико-механічні властивості алюмініду заліза Fe3Al, синтезованого 
із суміші порошків заліза та алюмінію. Дилатометричні дослідження 
показали складний характер зміни густини заготовок при спіканні: 
спочатку пористість збільшується з 15% у вихідній заготовці до 45% 
при 950 °С, потім зменшується до 5% при температурі спікання 1450 
°С. Методом рентгенофазового аналізу досліджено синтез 
інтерметалідів при нагріванні порошкової суміші. Показано, що при 
температурі 600 °C протягом годинної ізотермічної витримки 
утворюється до 30% інтерметалідної фази Fe2Al5. Збільшення часу 
витримки до 3 год або підвищення температури до 950 °С 
призводить до утворення і поступового збільшення вмісту алюмініду 
FeAl (В2). При подальшому зростанні температури спікання до 1450 
°С збільшується кількість фази А2, концентрація заліза і алюмінію в 
якій наближається до стехіометричного співвідношення Fe3Al. 
Механічні властивості алюмініду заліза зростають з підвищенням 
температури спікання, але особливо різко — після спікання при 
1450 °С, коли відбувається закриття площинних пор та утворюються 
досконалі міжчастинкові контакти. Температура спікання 1450 °С 
дозволяє от-римувати зразки з мінімальною пористістю, 
рівномірним розподілом елементів і найкращим комплексом 
механічних властивостей: міцність на вигин — 980 МПа, 
тріщиностійкість — 24,5 МПа • м0,5. Підвищення міцності та 
тріщиностійкості з ростом температури спікання супроводжується 
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зміною механізму руйнування від міжчастинкового до 
транскристалітного. 

 
Вплив добавок титану на мікроструктуру та магнітні 

властивості нанокристалічних порошків сплавів FeAl40, 
отриманих механічним легуванням / Надіа Метиджи, Насер-Эддін 
Бача, Абдеррахман Йонес, Джафар Сайді // Порошкова 
металургія. – 2020. – № 3-4. – С. 55-68. 

Недавні дослідження показали, що нанокристалічні сплави FeAl 
вельми перспективні для практичного застосування, з огляду на їх 
структуру, механічні і, особливо, магнітні властивості. У даній роботі 
досліджено синтез нанокристалічних порошків сплавів на основі 
FeAl методом механічного легування, вивчено їх структуру і магнітні 
властивості, а також вплив добавок Ti на магнітні характеристики 
отриманої сполуки. Морфологію порошків, їх фазові перетворення, 
розмір кристалітів, еволюцію мікронапружень і магнітні властивості 
вивчено методами рентгенівської дифракції (XRD), скануючої 
електронної мікроскопії (SEM) і вібраційної магнітометрії (VSM). 
Встановлено, що на заключній стадії механічного легування 
утворюються об’ємноцентрована розупорядкована кубічна 
дисперсна фаза FeAl і нанокристалічний твердий розчин Fe (Al, Ti), 
що виявляються у сплавах FeAl40 і FeAl40Ti3 відповідно. Тривалість 
легування і додавання титану впливають на морфологію 
синтезованого порошку і розмір часток. У результаті 30-годинного 
подрібнення був досягнутий середній розмір кристалітів 17,2 і 11,2 
нм для сплавів FeAl40 і FeAl40Ti3 відповідно, при цьому деформація 
решітки збільшилася з 0,3 до 0,21%. Також досліджено магнітні 
властивості, пов’язані з мікроструктурними змінами. Встановлено, 
що зміна магнітних властивостей обумовлена переважно 
утворенням пересиченого твердого розчину Fe(Al, Ti). На магнітні 
властивості зразків суттєво впливає додавання титану до сплаву 
FeAl40. За результатами досліджень встановлено, що магнетизм 
сполуки FeAl40Ti3 вищий, ніж у сплава FeAl40. 

 
Собливості структуро- та фазоутворення при термічному 

синтезі сплавів системи Fe–Ti–Ni–C / Г. А. Баглюк, 
Г. О. Максимова, А. А. Мамонова, Д. А. Гончарук // Порошкова 
металургія. – 2020. – № 3-4. – С. 69-79. 

Досліджено особливості структури та фазового складу 
композитів системи Fe–Ti–Ni–C, отриманих in situ термічним 
синтезом при 1200 ºС із сумішей порошків TiH2, Fe, графіту та Ni. 
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Показано, що структура сплаву після синтезу є каркасом із зерен 
карбіду титану різної стехіометрії з розміром від 0,5 до 16 мкм, 
оточених прошарками металевої звʼязки. Крупні зерна TiC 
характерні для вихідних сумішей без нікелю або з 5% Ni, а зі 
збільшенням вмісту Ni в суміші до 10−20% максимальний розмір 
зерен різко зменшується до 6−7 мкм. Мікротвердість синтезованих 
сплавів знижується зі збільшенням вмісту нікелю в шихті до 15%, 
однак дещо підвищується при 20% Ti в шихті. Фазовий склад 
сплавів істотно залежить від складу вихідної суміші та включає 
карбід титану, цементитну складову Fe3C, твердий розчин α-заліза 
та інтерметалідні фази FeNi3 (для залізовмісних вихідних сумішей), 
Ni3Ti і Ni4Ti (для сумішей з нікелем). Із збільшенням вмісту нікелю у 
вихідній шихті до 10–20% дещо знижуються період кристалічної 
ґратки та ступінь стехіометричності TiCx, а також помітно 
підвищується дисперсність карбідної складової сплаву. 
Подрібненням спечених у процесі термичного синтезу сплавів 
отримано композиційні порошки карбідосталей, які можуть бути 
використані як для нанесення зносостійких покриттів, так і для 
виготовлення об’ємних деталей шляхом пресування з наступним 
спіканням, гарячим пресуванням або гарячим штампуванням. 

 
Термобар’єрні покриття на основі твердих розчинів ZrO2 / 

О. В. Дуднік, С. М. Лакиза, І. М. Гречанюк, О. К. Рубан, В. П. Редько, 
І. О. Марек, В. Б. Шмибельський, А. О. Макудера, М. І. Гречанюк // 
Порошкова металургія. – 2020. – № 3-4. – С. 80-108. 

Стандартний матеріал керамічного шару термобар’єрного 
покриття (ТБП) — твердий розчин на основі ZrO2, стабілізованого 
(6−8% (мас.)) Y2O3 (YSZ), — наближається до температурної межі 
свого застосування (<1200 °C) через спікання та фазове 
перетворення t'-фаза ZrO2 → Т-ZrO2 + F-ZrO2 з подальшим 
утворенням М-ZrO2 при підвищених температурах. Керамічні 
матеріали ТБП нового покоління покликані підвищити температуру 
експлуатації (до 1600 °С), ефективність та продуктивність роботи 
газотурбінних двигунів. У запропонованому огляді проаналізовано 
дослідження щодо розробки керамічного шару ТБП на основі 
твердих розчинів ZrO2 з оксидами рідкісноземельних елементів і 
титану. Показано, що при частковому заміщенні Y2O3 в YSZ 
оксидами CeO2, TiO2, Lа2O3, Sc2O3, Gd2O3, Nd2O3, Yb2O3, Er2O3, 
Ta2O5 отримано матеріали з високою фазовою стабільністю 
(збереженою в покритті t'-фази ZrO2) до 1500 °С, більш низькою 
теплопровідністю, необхідною в'язкістю руйнування і стійкістю до 
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спікання, але водночас й з більш низькою термоциклічною 
довговічністю, ніж стандартний YSZ. Концепції підвищення ступеня 
тетрагональної t'-фази ZrO2 (матеріали системи ZrO2–CeO2–TiO2) і 
“багатокомпонентного дефектного кластера” (матеріали системи 
ZrO2–Y2O3–Nd2O3 (Gd2O3, Sm2O3)–Yb2O3 (Sc2O3)) пояснюють 
підвищення температури експлуатації керамічного шару ТБП до 
1350 і 1600 °С відповідно. Показано, що теплопровідність матеріалів 
ТБП у подвійних системах ZrO2–CeO2, ZrO2–Er2O3, ZrO2–Sm2O3, 
ZrO2–Nd2O3, ZrO2–Gd2O3, ZrO2–Dy2O3, ZrO2–Yb2O3 нижча, ніж у 
YSZ. Матеріали з високою фазовою стабільністю і низькою 
теплопровідністю отримано в потрійних системах ZrO2–Sc2O3–
Gd2O3, ZrO2–CeO2–Gd2O3, ZrO2–YbO1,5–TaO2,5, ZrO2–Yb2O3–
TiO2. Наголошено, що для створення економічно ефективних ТБП зі 
збалансованими властивостями необхідний комплекс¬ний підхід до 
вибору складу керамічного шару на основі твердого розчину ZrO2, 
технології його нанесення та удосконалення архітектури покриття. 

 
Структуроутворення та твердість покриттів із 

високоентропійних сплавів, нанесених методом 
електроіскрового легування / О. М. Мисливченко, О. П. Гапонова, 
В. Б. Тарельник, М. О. Крапівка // Порошкова металургія. – 2020. – 
№ 3-4. – С. 109-119. 

Розглянуто особливості використання високоентропійних сплавів 
(ВЕСів) як матеріалів для нанесення покриттів методом 
електроіскрового легування (ЕІЛ). Як відомо, цей метод дозволяє 
створювати якісні захисні покриття з високим ресурсом роботи. Для 
дослідження використано литі сплави AlCrFeCoNiCuх (х = 0; 2 
моль), отримані методом дугового переплаву. Покриття з ВЕСів на 
сталі 45 нанесені на установці “Елітрон-52А”. Виконано 
порівняльний аналіз фазового складу, твердості та мікроструктури 
литих сплавів і покриттів на їх основі. Показано, що у вихідному 
стані ВЕСи мають неоднорідну структуру, яка властива литому 
сплаву, кристалізуються з утворенням простих твердих розчинів на 
основі фаз з ОЦК- і ГЦК-структурами. Сплав AlCrFeCoNi має більш 
високу твердість (6229 МПа) порівняно зі сплавом AlCrFeCoNiCu2 
(5814 ГПа). Дослідження структурно-фазового стану нанесених 
покриттів показало, що вони складаються із поверхневого шару 
(власне покриття), перехідної зони і основного сплаву з ферито-
перлітною структурою. Підвищення енергії розряду Wр при ЕІЛ 
збільшує твердість, товщину та суцільністі покриттів. Так, при Wр = 
0,13 Дж товщина покриття складає 20 мкм, суцільність — 70%, при 
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Wр = 4,6 Дж товщина збільшується до 130 мкм, суцільність дорівнює 
100%. На відміну від литих сплавів, високоентропійні покриття 
мають більшу мікротвердість: при енергії розряду 4,6 Дж вона 
складає 6230 та 7320 МПа відповідно для AlCrFeCoNiCu2 і 
AlCrFeCoNi. Додавання міді в матеріал електроду призводить до 
збільшення товщини покриттів. Показано, що як в литих сплавах, 
так і в покриттях утворюються типові для високоентропійних сплавів 
прості тверді розчини. На відміну від литих сплавів, покриття мають 
однорідну мікроструктуру. 

 
Термодинамiчний опис системи Mg–Ni–Si / Їнпінг Чен, 

Л. О. Древаль, О. І. Довбенко, Йонг Ду, Шухонг Ліу, Біао Ху, 
П. Г. Агравал, М. А. Турчанін // Порошкова металургія. – 2020. – 
№ 3-4. – С. 120-137. 

Термодинамічний опис системи Mg–Ni–Si виконано в рамках 
методу CALPHAD. Надано критичний огляд літературних даних. 
Набір самоузгоджених термодинамічних параметрів фаз у цій 
потрійній системі отримано із використанням наявних в літературі 
даних щодо фазової діаграми системи. Надлишкова складова 
енергії Гіббса розчинних фаз описана за допомогою поліномів 
Редліха–Кістера. Модель підрешіток використана для опису 
інтерметалічних фаз MgNi2, що має область гомогенності у 
потрійній системі. Потрійні інтерметалічні сполуки представлені як 
лінійні сполуки. Розраховані ізотермічні перерізи та поверхня 
ліквідусу, а також координати інваріантних реакцій. Результати 
розрахунків задовільно узгоджуються з експериментальними 
даними. Розрахована поверхня ліквідусу є надзвичайно складною і 
містить 38 інваріантних реакцій, включаючи 8 вироджених реакцій та 
10 інваріантних максимумів. Більшість представлених інваріантних 
реакцій слід вважати приблизними. Фази τ3 і τ5 плавляться 
конгруентно при 1544 і 1487 K відповідно, τ4 утворюється за 
перитектоїдною реакцією τ5 + NiSi + βNi2Si ↔ τ4 при температурі 
1193 К. За нашими розрахунками, τ1 і τ8 плавляться при 1359 K 
(реакція L + τ5 ↔ τ1) і 1267 К (реакція L + τ1 ↔ τ8). Фази τ2 і τ6 
утворюються за перитектичними реакціями при 1317 K (реакція L + 
τ3 + MgNi2 ↔ τ2) і при 1229 K (реакція L + τ5 + Mg2Si ↔ τ6). Фаза τ7 
утворюється за перитектоїдною реакцією Mg2Si + τ1 + τ5 ↔ τ7 при 
1279 К. 

Корнієнко, О. А. Фазові рівноваги в системі ZrO2–La2O3–
Sm2O3 при температурі 1100 ºС / О. А. Корнієнко, О. І. Биков, О. Р. 
Андрієвська // Порошкова металургія. – 2020. – № 3-4. – С. 138-148. 
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За допомогою методу рентгенівського фазового аналізу 
досліджено фазові рівноваги та структурні перетворення в системі 
ZrO2–La2O3–Sm2O3 при температурі 1100 ºС у всьому інтервалі 
концентрацій. Встановлено, що в системі утворюються поля 
твердих розчинів на основі кубічної (F) модифікації зі структурою 
типу флюориту, тетрагональної (Т) і моноклінної (М) модифікацій 
ZrО2, моноклінної (В) модифікації Sm2O3, гексагональної (А) 
модифікації La2O3, а також упорядкованої фази зі структурою типу 
пірохлору Ln2Zr2O7 (Ру). Визначено границі фазових полів та 
параметри елементарних комірок утворених фаз. Встановлено, що 
в області з високим вмістом ZrO2 утворюються тверді розчини на 
основі тетрагональної модифікації ZrO2. Розчинність La2О3 в T-
ZrO2 невелика і складає ~0,5% (мол.), що підтверджено даними 
рентгенiвського фазового аналiзу та мікроструктурних досліджень. 
Слід зазначити, що тверді розчини на основі Т-модифікації ZrO2 не 
загартовуються при заданих режимах охолодження. На 
дифрактограмах, отриманих при кімнатній температурі, присутні 
лінії, характерні для М-ZrO2. Впорядкована фаза типу пірохлору 
Ln2Zr2O7 (Ру) знаходиться в рівновазі з усіма фазами, що існують в 
системі ZrО2–La2O3–Sm2O3 при зазначеній температурі, та 
утворює тверді розчини типу заміщення з фазами подвійних систем. 
Встановлено, що при 1100 °С утворюється неперервний ряд 
твердих розчинів на основі фази Ln2Zr2O7. Ізотермічний переріз 
діаграми стану системи ZrО2–La2O3–Sm2O3 при 1100 °C 
характеризується сутністю трьох трифазних (T + M + Py, T + F + Py, 
A + + B + Py) і восьми двофазних (А + В, А + Py, B + Py, F + Py, F + 
T, T + M, T + Py, Py + + M) областей. Нових фаз у потрійній системі 
ZrO2–La2O3–Sm2O3 при температурі 1100 ºС не виявлено. 

 
Мамонова, А. А. Особливості формування кристалічної 

структури при гарячому штампуванні порошкових вуглецевих 
сталей / А. А. Мамонова, Г. А. Баглюк // Порошкова металургія. – 
2020. – № 3-4. – С. 149-159. 

Методами рентгенографії та оптичної мікроскопії досліджено 
особливості формування кристалічної структури при гарячому 
штампуванні порошкових сталей, отриманих з нелегованого 
порошку заліза, а також його сумішей з 1,0 або 1,5% графіту. 
Температуру нагріву зразків під штампування варіювали в межах 
950–1150 °С. Показано принципово різний характер залежності 
ступеня спотворення кристалічної ґратки від температури нагріву 
під штампування для зовнішніх і внутрішніх шарів зразків. В 
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зовнішніх шарах гарячештампованих зразків з порошку 
нелегованого заліза дефектність структури зростає з підвищенням 
температури штампування. При нагріванні понад 1100 °С та 
подальшого різкого охолодження здійснюється мартенситне 
перетворення γ → α. У внутрішніх шарах зразків з нелегованого 
порошку заліза дефектність структури падає в результаті більш 
тривалого збереження температури. Для зразків з вуглецевих 
сталей ступінь спотворення кристалічної ґратки і твердість 
зростають зі збільшенням температури нагріву, досягаючи 
максимуму при 1100 °С, що характеризує перетворення γ → α по 
мартенситному механізму. При підвищенні температури до 1150 °С 
дефектність кристалічної ґратки зразків знижується як у зовнішніх, 
так і у внутрішніх шарах внаслідок більш інтенсивного вигоряння 
вуглецю, однак твердість і границя міцності у внутрішньому шарі 
зменшуються несуттєво. Це пояснюється температурою відпуску в 
процесі охолодження загартованої сталі з утворенням 
феритоцементитної суміші, структура якої представлена сорбітом з 
мікротвердістю 2700–2900 МПа, трооститом (3000 МПа) і бейнітом 
(4500 МПа). 

 
Техническая диагностика и неразрушающий контроль : 

междунар. науч.-теор. и произв. журн. / Нац. акад. наук 
України, Ин-т электросв. им. Е. О. Патона, Междунар. ассоц. 
"Сварка". – Киев : [б. и.], 1989. – Виходить щоквартально 

 
Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 

2020. – № 2. 
 
Особливості акустичної емісії при оцінці стану матеріалів / 

С. А. Недосєка, А. Я. Недосєка, О. І. Бойчук, М. А. Яременко, 
М. А. Овсієнко // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 
2020. – № 2. – С. 3-12. 

На основі проведених досліджень сформульована гіпотеза, яка 
показує, що акустична емісія є дзеркальним відображенням, і, отже, 
акустичним паспортом характеристик матеріалів, що змінюються в 
процесі експлуатації, і, зокрема, їх механічних властивостей. 
Використання цієї гіпотези перевірено на практиці і дозволяє 
прогнозувати руйнівне навантаження матеріалу без зупинки експлуатації 
і без необхідності попереднього знання початкових значень механічних 
властивостей матеріалів. Відповідно до представленої гіпотези, АЕ 
відображає не самі властивості матеріалу, а їх зміну, і автоматично 
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адаптується до таких змін, незалежно від типу матеріалу. Експерименти, 
проведені з численними матеріалами, що відрізняються своїми 
фізичними характеристиками, в тому числі сталями різних класів, 
алюмінієвими сплавами, бетонами і композитами, показали, що 
граничне навантаження при руйнуванні цих матеріалів за даними АЕ 
визначається за однаковим алгоритмом з похибкою, пов`язаною лише з 
технічними особливостями засобів вимірювання. Накопичений досвід 
дозволив перейти до створення інтелектуальної технології оцінки стану 
матеріалів конструкцій при їх експлуатації і АЕ систем на її основі. Такі 
системи вже отримали широке застосування при безперервному 
моніторингу стану конструкцій у виробничих умовах. 

 
Діагностування пошкодженості феромагнітних сталей при 

механічному навантаженні по результатам вимірювання 
коерцитивної сили / О. П. Гопкало, Г. Я. Безлюдько, А. А. Котляренко, 
Ю. П. Кураш, Р. М. Соломаха // Техническая диагностика и 
неразрушающий контроль. – 2020. – № 2.  

Проведено експериментальне обґрунтування можливості оцінки 
ступеня отриманих технологічних та експлуатаційних пошкоджень 
металу конструкцій із феромагнітних сталей за результатами 
вимірювання коерцитивної сили. Виявлений ефект різкої зміни напрямку 
та максимальних значень коерцитивної сили при перевищенні 
напружень умовної межі плинності на поверхні найбільш пошкоджених 
ділянок виробу дозволяє проводити сепарування пошкоджень, 
отриманих в металі конструкції в умовах пружного деформування (до 
умовної межі плинності), і пошкоджень, отриманих при пружно-
пластичному деформуванні, аж до руйнування та чітко виділяти межі зон 
отриманих зворотних та незворотних пошкоджень. Завдяки ефекту різкої 
зміни напрямку та максимальних значень коерцитивної сили при 
перевищенні напружень умовної межі плинності у найбільш 
пошкоджених ділянках конструкцій зникає необхідність у визначенні 
механічних характеристик міцності та пластичності металу, оскільки 
діагностування навантаженості проводиться відносно умовної межі 
плинності. Варіювання орієнтації датчика для вимірювання значень 
коерцитивної сили відносно досліджуваної поверхні дозволяє визначати 
найбільш деформовані і пошкоджені зони, встановлювати напрямок 
головних напружень та оцінювати структурну гомогенність металу. 

 
Метод виявлення сигналів вихрострумової дефектоскопії малої 

обчислювальної ресурсоємності / М. О. Редька, Ю. В. Куц, 
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О. Е. Левченко, О. Д. Близнюк // Техническая диагностика и 
неразрушающий контроль. – 2020. – № 2. – С. 22-25. 

Запропоновано метод опрацювання сигналів вихрострумової 
дефектоскопії, що ґрунтується на визначенні числа нулів аналізованого 
сигналу в ковзному режимі. Метод відрізняється малою ресурсоємністю, 
має просту схемотехнічну реалізацію і може бути використаний в 
автоматизованих системах вихрострумового неруйнівного контролю. 

 
Службові властивості сталей 09Г2С, 14ХГС і сталі 20 після 

тривалого терміну експлуатації / С. А. Недосєка, А. Я. Недосєка, 
М. А. Яременко, М. А. Овсієнко // Техническая диагностика и 
неразрушающий контроль. – 2020. – № 2. – С. 26-30. 

Сталі 09Г2С, 14ХГС і сталь 20 входять до переліку найбільш 
застосованих для виготовлення будівельних конструкцій. Більшість 
газопроводів також виготовлені саме з цих сталей. Представляє значний 
інтерес зміна властивостей цих матеріалів у різноманітних умовах 
експлуатації з урахуванням часу і порушення експлуатаційних умов. 
Дослідження показують, що середовище та умови експлуатації, а також 
продукт, який транспортується трубопроводом, грають досить істотну 
роль у зміні їх властивостей з плином часу. Найбільш тонкі службові 
характеристики цих матеріалів може допомогти виявити технологія, 
заснована на акустичній емісії. Наведені нижче дослідження присвячені 
застосуванню АЕ для цих цілей. 

 
Аналіз напівемпіричних залежностей для визначення 

концентрації напружень в об`ємних пошкодженнях на поверхні 
трубопроводу / П. С. Юхимець, Л. Я. Юрко, С. В. Кобельський, 
В. І. Кравченко // Техническая диагностика и неразрушающий 
контроль. – 2020. – № 2. – С. 31-36. 

В роботі проведено порівняльний аналіз деяких рівнянь для 
розрахунку напружень в зоні корозійних пошкоджень на поверхні 
трубопроводу. В якості еталонних значень використовувались 
результати розрахунків напружень МСЕ в зоні об’ємних поверхневих 
дефектів. Геометричні параметри, необхідні для проведення 
розрахунків, були представлені у вигляді відповідного набору 
випадкових незалежних величин, які варіювали в певних межах. 
Визначено залежності, застосування яких забезпечує помірно 
консервативні величини і відносно вузький діапазон занижених значень 
ККН, що є оптимальними при проведені розрахунків максимальних 
напружень в дефектах, відповідно, на зовнішній та внутрішній 
поверхнях.  
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Куліш, В. А. Контроль технічного стану несучих конструкцій 

металевих шахтних копрів в процесі їх експлуатації / В. А. Куліш, 
Е. С. Крилов // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 
2020. – № 2. – С. 37-42. 

В ДП «Інститут «УкрНДІпроект» проведені науково-технічні 
дослідження, по результатах яких розроблені галузеві нормативно-
технічні документи (НТД) СОУ-Н10.1.00174125.001:2012 «Порядок і 
організація обстеження металевих копрів» та КД 12.005-94 (зі змінами) 
«Металеві конструкції шахтних копрів. Вимоги до експлуатації», які 
регламентують процедури контролю і оцінки технічного стану несучих 
металевих конструкцій шахтних копрів в процесі їх обстеження і 
експлуатації. Вони відповідають вимогам діючого законодавства і 
нормативних документів та сприяють підвищенню безпеки і надійності 
експлуатації шахтних копрів за рахунок своєчасного отримання 
інформації про їх фактичний технічний стан. 

 
Троїцький, В. О. Спрощений моніторинг металоконструкцій без 

зачистки їх поверхонь / В. О. Троїцький, В. А. Литвиненко // 
Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2020. – № 2. – 
С. 43-48. 

Утворення тріщин, корозійна поразка і старіння металу є основною 
проблемою довго експлуатованих металоконструкцій. Найчастіше ці 
споруди мають несприятливі умови для якісної зачистки їх поверхні, що 
потрібно за правилами неруйнівного контролю. Для оцінки стану таких 
численних об`єктів існує метод Alternative Current Field Measurement 
(ACFM) (Метод вимірювання полів змінного струму). У методі ACFM 
поєднуються фізичні основи вихорострумових та магнітних методів 
неруйнівного контролю. Прилади методу ACFM призначені в основному 
для виявлення протяжних дефектів у вигляді тріщин без зачистки 
поверхні об`єкта, а також для контролю під водою. Існує багато об'єктів, 
які підлягають контролю, мають погану поверхню об'єкту контролю (ОК) 
(груба поверхня, велика шорсткість або погано підготовлена поверхня 
ОК тощо) зварних споруд, та інших металевих виробів. Назвемо цю ідею 
умовно Сrack Testing (CT) (Контроль тріщин). СТ – ідея реалізується не 
тільки методом ACFM, а й традиційними методами: електромагнітно – 
акустичним (ЕМА), магнітних полів розсіювання (MFL), вихрострумовим 
(ET). 

 
Бондаренко, Ю. К. Дослідження впливу джерел ризиків на 

технічну безпеку зварних конструкцій при експлуатації з 
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використанням неруйнівного контролю та технічної діагностики / 
Ю. К. Бондаренко, О. В. Ковальчук // Техническая диагностика и 
неразрушающий контроль. – 2020. – № 2. – С. 49-57. 

Згідно обов`язкових вимог технічних регламентів до технічної 
документації на відповідальну продукцію зварювального виробництва, 
технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність 
продукції нормативним вимогам і включати опис проведення і 
результати належного аналізу та оцінки ризику (ризиків). На даний час 
достовірна методика оцінювання ризику зварної конструкції відсутня. В 
статті визначено особливості виникнення ризиків протягом життєвого 
циклу продукції. Розглянуто алгоритм виникнення складових ризику при 
експлуатації зварної конструкції, який є сумарною як ризиків, пов`язаних 
з відхиленнями процесів проектування, виготовлення, експлуатації 
(іншими словами, пов`язаних з процесами життєвого циклу продукції), 
так і ризиків, пов`язаних з небезпеками, які виникають від дій на 
конструкції та імовірністю експлуатації конструкції поза межами 
призначення. Відзначено, що ризик при експлуатації є імовірність 
досягнення конструкцією граничного стану протягом визначеного 
періоду експлуатації. При цьому граничні стани підрозділяються на дві 
групи. До першої групи належать граничні стани, перехід через які 
призводить до повної непридатності об`єкта. До другої групи відносяться 
ті, які ускладнюють нормальну експлуатацію об`єкта або зменшують 
його довговічність порівняно з встановленим терміном. При експлуатації 
зварна металева будівельна конструкція зазнає, насамперед, 
механічних і корозійних впливів. Дано посилання на теорії та наведено 
формули, які визначають імовірності відмови металевої конструкції. 
Рекомендовано для розрахунку сумарної величини ризику експлуатації 
користуватись формулою Байеса. 

 
Разыграев, Н. П. Головные волны в ультразвуковой 

дефектоскопии металлов // Техническая диагностика и 
неразрушающий контроль. – 2020. – № 2. – С. 58-70. 

Целью данной работы является исследование истории, физики и 
терминологии ультразвуковой дефектоскопии металлов головными 
волнами. 

 
 
 
 
 
 



Анотований інформаційно-бібліографічний покажчик статей 

 
82 

БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА ЖИТТЯ 
 

Охорона праці [щомісячний науково-виробничий журнал] / 
Держ. ком. України з пром. безпеки, охорони праці та гірничого 
нагляду (Держгірпромнагляд) (Киiв). - Киiв : б.в., 1994 - . - ISSN 7437-
7. - Виходить щомісячно 

 
Охорона праці. – 2020. – № 1. 

 
Фандєєв, О. За що поважають інспектора праці в Португалії / 

О. Фандєєв // Охорона праці. – 2020. – № 1. – С. 16-19. 
Цей матеріал - продовження циклу статей, розкриваючих систему 

безпеки і здоров'я у Португалії. 
 
Петрович, Р. Іду працювати безпечно і благополучно 

повертаюсь додому! / Р. Петрович, І. Томунь // Охорона праці. – 
2020. – № 1. – С. 20-24. 

Як на українському підприємстві з іноземними інвестиціями 
дотримуються вимог українського працеохоронного законодавства. 

 
Голядинець, М. До якого суду звернутися? / М. Голядинець // 

Охорона праці. – 2020. – № 1. – С. 25-27. 
Адміністративного, господарського чи загального? Щоб захистити 

свої права, зокрема на працю чи соціальний захист. 
 
Жмуд, Т. Як облаштувати кабінет ОП / Т. Жмуд // Охорона праці. – 

2020. – № 1. – С. 28-30. 
Наочні матеріали - ефективний спосіб поінформувати працівників про 

правила безпеки. 
 
Думська, С. Безпекові пріоритети Волині / С. Думська // Охорона 

праці. – 2020. – № 1. – С. 32-33. 
Ліс – доброзичливий, лагідний і щедрий. Проте, як і будь-яке інше 

природне середовище, він не пробачає помилок та недбальства. 
 
Потебешко, В. Установи основну причину нещасного випадку / 

В. Потебешко // Охорона праці. – 2020. – № 1. – С. 36-37. 
 
Якименко, З. Тренінг для шахтарів ДП "Львіввугілля" / 

З. Якименко // Охорона праці. – 2020. – № 1. – С. 38-39. 
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Підготовка фахівців вугільних підприємств із упровадження системи 
управління безпекою і гігієною праці на шахтах згідно з міжнародними 
стандартами. 

Федоренко, М. Уроки державної мови: утворити чи створити? / 
М. Федоренко // Охорона праці. – 2020. – № 1. – С. 40-41. 

 
Колесник, С. Професія тільки для стресостійких. / С. Колесник // 

Охорона праці. – 2020. – № 1. – С. 42-43. 
Про мінімізацію стресових ситуацій в роботі машиністів баштових 

кранів.  
 
Біла, О. Гігієна праці машиніста крана / О. Біла // Охорона праці. – 

2020. – № 1. – С. 44-46. 
Професія машиніста крана вимагає терпіння, належної фізичної 

підготовки, а також навичок і вміння працювати з технікою. 
 
Бабенко, С. Обгрунтування секторального плану на 2020 рік / 

С. Бабенко // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : 
додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 1. – С. 7. 

 
Федоренко, М. Традиційна і ризикоорієнтована СУОП: щоб 

зрозуміти відмінності / М. Федоренко // Охорона праці. На допомогу 
спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 
2020. – № 1. – С. 26-45. 

Автор порівняв базові вимоги традиційного та ризикоорієнтованого 
принципів у створенні СУОП для сучасних умов господарювання. 

 
Моисеенко, О. О странностях реализации государственной 

политики / О. Моисеенко // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з 
охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 1. – 
С. 57-63. 

Автор в очередной раз останавливается на странных явлениях 
трудоохранной сферы, противоречащих курсу Украины на европейские 
ценности. 

 
Охорона праці. – 2020. – № 2. 

 
Радиш, К. Координатор з питань ОП на будівництві / К. Радиш, 

Я. Шевцова // Охорона праці. – 2020. – № 2. – С. 4–5. 
Компетенції та обов’язки координатора з питань охорони праці на 

будівництві. Процедура оцінки відповідності кваліфікації інженера з ОП 
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(будівництво) з можливістю претендувати на виконання функцій 
координатора на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках. 

 
Якименко, З. Хто будує, той і відповідає / З. Якименко, 

М. Федоренко // Охорона праці. – 2020. – № 2. – С. 6-10. 
Чому за одні й ті самі порушення штрафи від ДАБІ більші, ніж від 

Держпраці? 
 
Колесник, С. Утримувати будівлю – справа господаря / 

С. Колесник // Охорона праці. – 2020. – № 2. – С. 12-15. 
Попри скасування нормативних актів, які зобов'язують підприємства 

створювати служби спостереження за експлуатацію будівель і споруд, 
роботодавці не поспішають ліквідовувати такі служби. 

Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації об’єктів. 
 
Гошовський, І. Охорона праці: виклик майбутнього чи 

пережиток минулого? / І. Гошовський // Охорона праці. – 2020. – № 2. – 
C. 16–17.  

Чого насправді очікує керівник підприємства від охорони праці, та як 
його переконати, що безпека - це не формальність.  

 
Колесник, С. Коли любиш – усе виходить добре / С. Колесник // 

Охорона праці. – 2020. – № 2. – С. 18. 
Коли людина живе і працює з любов'ю в серці, небайдужа до своєї 

справи, їй вдається все: бути успішною в роботі, в особистому житті, 
розвиватись як особистість. 

 
Колесник, С. Якісний продукт = безпечна праця / С. Колесник // 

Охорона праці. – 2020. – № 2. – С. 20-22. 
Державна служба України з питань праці відзначила ТОВ "Градолінія 

рафінація" як передове підприємство. Досвід ТОВ «Градолія рафінація». 
 
Фандєєв, О. Навчатися з автоекзаменатором – легко та 

результативно / О. Фандєєв // Охорона праці. – 2020. – № 2. – С. 23-25. 
Досягти нульового травматизму, вважають фахівці, можна, якщо в 

процесі виробництва не братиме участь людина. Малоймовірно, що це 
станеться найближчим часом. Як підвищити ефективність навчання та 
знизити витрати на підготовку персоналу. 

 
Фандєєв, О. Від упровадження OHSAS 18001 до цифрової 

шахти / О. Фандєєв // Охорона праці. – 2020. – № 2. – С. 26-30. 
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Про практику впровадження ризикоорієнтованої системи БГП у 
компанії «ДТЕК Енерго» із вуст Дмитра Носаля. Стаття розкриває 
передовий досвід ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" в галузі охорони праці. 

 
Резніченко, О. Корисна для безпеки модель шаблона / 

О. Резніченко // Охорона праці. – 2020. – № 2. – С. 31. 
Про універсальний шаблон для контролю зносу ланцюгів вантажо-

захоплювальних пристроїв під час її експлуатації, а також контролю 
розтягання і зношування ланок ланцюга.  

 
Колесник, С. Раптом що – винних немає / С. Колесник // Охорона 

праці. – 2020. – № 2. – С. 32-35. 
Газ у побуті. Ймовірність аварій на газорозподільних підприємствах. 

Хто ж нині відповідає за обслуговування внутрішньобудинкового 
газового обладнання? 

 
Федоренко, М. Уроки державної мови: чинник чи фактор? / 

М. Федоренко // Охорона праці. – 2020. – № 2. – С. 36. 
Особливості вживання цих термінів у нормативних документах. 
 
Потебешко, В. Установи основну причину нещасного випадку. 

Навчальний практикум журналу / В. Потебешко // Охорона праці. – 
2020. – № 2. – С. 38–39. 

 
Колесник, С. Суто жіноча робота / С. Колесник // Охорона праці. – 

2020. – № 2. – С. 42-45. 
Працю швачок на підприємстві «Вікторія 8» убезпечили максимально 
Стаття розкриває небезпеку праці швавчки. 
 
Колесник, С. Гігієна праці на швейному виробництві / 

С. Колесник // Охорона праці. – 2020. – № 2. – С. 46-47. 
Про ризики профзахворювань. 
 
Сєріков, Я. Хай буде світло! / Я. Сєріков, Д. Гринь // Охорона 

праці. – 2020. – № 2. – С. 48-50. 
Про візуальний і невізуальний вплив виробничого штучного 

освітлення на рівень травматизму і психологічний стан працівників 
 
Числовська, І. Не судом єдиним / І. Числовська // Охорона праці. – 

2020. – № 2. – С. 52-53. 



Анотований інформаційно-бібліографічний покажчик статей 

 
86 

Як захистити права працівника, травмованого на виробництві, якщо 
роботодавець відмовляється проводити розслідування? Рекомендації 
адвоката. 

 
Якименко, Зінаїда. Інспекційні відвідування Держпраці по-

новому / З. Якименко // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з 
охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 2. – 
С. 10-15. 

 
Про технічний регламент приладів, що працюють на 

газоподібному паливі / В. Папазов О. Папазова, Н. Махомадей, 
Калюліна // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : 
додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 2. – С. 16-22. 

 
Стовбун, Анатолій. Про виробничий травматизм у галузі 

будівництва / А. Стовбун // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з 
охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 2. – 
С. 25-29. 

 
Андреєв, Василь. Будівельна галузь України: у важких і 

шкідливих умовах працює кожен п'ятий / В. Андреєв // Охорона праці. 
На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона 
праці". – 2020. – № 2. – С. 30-39. 

 
Охорона праці. – 2020. – № 3. 

 
Солодчук, Л. Інженер з охорони праці: криза професії? / 

Л. Солодчук // Охорона праці. – 2020. – № 3. – С. 4. 
Як змусити владу повернутись обличчям до охорони праці. Сучасні 

умови виробництва вимагають від інженера з охорони праці нових 
компетенцій, знань і навичок. Водночас система професійної підготовки 
та законодавче поле, яке регулює цю сферу діяльності, в Україні дуже 
відстають. 

 
Бєліков, А. Освіта в інтересах безпеки / А. Бєліков // Охорона 

праці. – 2020. – № 3. – С. 9-11. 
Роль вишів та НДІ у підготовці фахівців з охорони праці має 

підвищуватися. Відповідно до кваліфікаційних вимог до посади фахівця з 
охорони праці претенденти на неї повинни мати освіту за відповідним 
напрямом, тобто з охорони прраці. 

 



Анотований інформаційно-бібліографічний покажчик статей 

 
87 

Чеберячко, С. Ситуаційна обізнаність – запорука безпеки на 
виробництві / С. Чеберячко // Охорона праці. – 2020. – № 3. – С. 12-15.  

Змінюємо ставлення людини до власної безпеки. Стаття розповідає, 
як змінити ставлення людини до власної безпеки. 

 
Колесник, С. Сім відповідальних днів / С. Колесник // Охорона 

праці. – 2020. – № 3. – С. 16-18. 
Найголовніший результат Тижня охорони праці – свідоме ставлення 

працівників до безпеки праці. Тиждень і День охорони праці для ТОВ 
"Дунапак Таврія" - особливі заходи. 

 
Фандєєв, О. Недитячі питання в дитячих малюнках / О. Фандєєв // 

Охорона праці. – 2020. – № 3. – С.19-21.  
На фінішну пряму вийшов Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка 

«Охорона праці очима дітей» – 2020. 
 
Карпенко, А. Щоб не посіяти нещастя / А. Карпенко // Охорона 

праці. – 2020. – № 3. – С. 22-26. 
Навесні виконують приблизно третину річного обсягу польових і 

транспортних робіт у сільськогосподарському виробництві. 
Профілактичні заходи у період весняно-польових робіт. 

 
Штоляр, О. Зниження ризику травм спини в сільському 

господарстві / О. Штоляр // Охорона праці. – 2020. – № 3. – С. 27-30.  
Про профілактику травматизму на робочих місцях на підприємствах 

агропромислового комплексу  
 
Потебешко, В. Установи основну причину нещасного випадку / 

В. Потебешко // Охорона праці. – 2020. – № 3. – С. 31-34. 
Навчальний практикум журналу 
 
Бочарова, О. Київ: у «лідерах» – людський фактор / 

О. Бочарова // Охорона праці. – 2020. – № 3. – С. 34-35. 
Усупереч думці про те, що більшість нещасних випадків стається 

на підприємствах, де є роботи з підвищеною небезпекою, у столиці такі 
випадки найчастіше трапляються на підприємствах громадського 
харчування, медичних та освітніх закладах. Аналіз виробничого 
травматизму у столичному регіоні за 2019 рік. 

 
Голядинець, М. До перевірки готові? / М. Голядинець // Охорона 

праці. – 2020. – № 3. – С. 36-40.  
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Керівникам підприємств не слід боятися перевірок Фонду соціального 
страхування. Важливо точно знати, на що має право Фонд. 

Про права і повноваження Фонду соцстрахування і страхувальників 
 
Крижановський, Ю. Страховий експерт – індикатор безпеки / 

Ю. Крижановський // Охорона праці. – 2020. – № 3. – С. 41.  
Як підвищити фаховий рівень страхових експертів з охорони праці 
Пропозиції щодо підвищення фахового рвіня страхових експертів з 

охорони праці як головної ланки у справі створення здорових та 
безпечних умов праці. 

 
Рязанов, О. Артезіанська свердловина: експлуатуємо безпечно / 

О. Рязанов // Охорона праці. – 2020. – № 3. – С. 42-45.  
Дослідники стверджують, що без їжі людина може прожити до двох 

місяців, а без води - не більше ніж 5 діб. За даними ВООЗ, багато хвороб 
виникає внаслідок споживання неякісної води. Вимоги законодавства 
щодо використання свердловин підприємствами. 

 
Фандєєв, О. Про вірус без корони / О. Фандєєв // Охорона праці. – 

2020. – № 3. – С. 46-47.  
Навколо коронавірусу 2019-nCoV вже утворилася справжня 

інформаційна епідемія. Однак сприймати чергову витівку природи як 
кінець світу не варто. Але й недооцінювати новуц небезпеку було б 
легковажністю. Коронавірус 2019-nCoV: санітарно-епідеміологічну 
службу ліквідовано – тож покладаймося на власну обережність. 

 
Орєхова, О. Оцінюємо умови праці: хімічні речовини / 

О. Орєхова, О. Павленко // Охорона праці. – 2020. – № 3. – С. 48-50.  
Якщо на працівника одночасно діють дві близькі за будовою і 

характером впливу хімічні речовини, їхній шкідливий вплив значно 
більший, ніж той, який вони справляють діючи окремо. Про небезпеку дії 
на людину хімічних речовин з ефектом сумації. 

 
Колесник, С. «Тихо, ша!» – шукаємо винного в нещасному 

випадку / С. Колесник // Охорона праці. – 2020. – № 3. – С. 52-54. 
Нещасний випадок зі смертельним наслідком на будівельному 

майданчику: чи справді винен потерпілий? 
 
Цопа, Віталій. Реалізація Рамкової директиви 89/391/ЄЕС: 

допоміжні міжнародні та європейські документи / В. Цопа // Охорона 
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праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу 
"Охорона праці". – 2020. – № 3. – С. 8-22. 

 
Про новий технічний регламент обладнання, що працює під 

тиском / В. Папазов, О. Папазова, Н. Махомадей, П. Щербаков // 
Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до 
журналу "Охорона праці". – 2020. – № 3. – С. 23-32. 

 
Федоренко, Микола. Інформує Фонд соціального страхування / 

М. Федоренко // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці: 
додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 3. – С. 34-51. 

 
Федоренко, Микола. Нещасний випадок з особою, залученою до 

будівельних робіт на умовах цивільно-правового договору / 
М. Федоренко // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці 
: додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 3. – С. 52-57. 

 
Охорона праці. – 2020. – № 4. 

 
Якименко, З. Карантин: створюємо умови для роботи / 

З. Якименко // Охорона праці. – 2020. – № 4. – С. 4-10. 
Що таке карантин та протиепідемічний режим. Як організувати роботу 

підприємств, щоб убезпечити своїх працівників від хвороби. 
Рекомендації для роботодавців. 

 
Шевчук, Ірина. Як захистити працівників в умовах пандемії 

COVID-19 / І. Шевчук // Охорона праці. – 2020. – № 4. – С. 10-11 
Пропонуємо всім експертам у галузі охрони праці долучитися до 

створення протоколів дій в умовах пандемії вірусних захворювань. 
Розробляємо регламент дій. 

 
Богданова, Ольга. Професіонали проти COVID-19 / 

О. Богданова // Охорона праці. – 2020. – № 4. – С. 12-13. 
Як і що популяризують фахівці з охорони праці в Україні та світі. Як 

уникнути погіршення психологічного стану. 
 
Якименко, Зінаїда. Одна чи дві смужки? / З. Якименко // Охорона 

праці. – 2020. – № 4. – С. 14-15. 
Що чекає на людину, яка звернулася в лікарню із симптомами 

COVID-19 
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Богданова, Ольга. Відкрито для фахівців з охорони праці 
України / О. Богданова, Д. Григоренко // Охорона праці. – 2020. – № 4. – 
С. 16-20.  

Про діяльність професійної організації. Чи може український інженер 
з охорони праці стати частиною всесвітнього професійного 
співтовариства? 

 
Сулхова, Антоніна. До культури безпеки – через серця та уми / 

А. Сулхова // Охорона праці. – 2020. – № 4. – С. 22-25. 
Як змінити ставлення працівників до безпеки за допомогою програми 

"Серця та уми". Формування безпечної поведінки працівників. 
 
Колесник, Сергій. "Бережи порядок, і порядок збереже тебе" / 

С. Колесник // Охорона праці. – 2020. – № 4. – С. 26-28. 
Вимоги до організації робочого місця. Досвід Каховського заводу 

електрозварювального устаткування 
 
Джигімон, Сергій. Дбати про тягу. до життя / С. Джигімон // 

Охорона праці. – 2020. – № 4. – С. 30-31. 
Загальні вимоги до охорони праці пічника. Причини отруєння чадним 

газом. 
 
Касьяненко, Тетяна. Вимоги безпечного чищення димових і 

вентиляційних каналів / Т. Касьяненко, О. Горстка // Охорона праці. – 
2020. – № 4. – С. 32-33. 

Що і як перевіряють під час чищення ДВК 
 
Жаловага, Вікторія. На кожного хитрого знайдеться 

хитріший / В. Жаловага // Охорона праці. – 2020. – № 4. – С. 34-35. 
Фізична особа – підприємець, намагаючись оминути закон, 

знехтувала власною безпекою та ще й "підставила" іншого суб'єкта 
господарювання. Чим закінчилася спроба підприємниці обійти виконання 
припису Держпраці. 

 
Колесник, Сергій. Про атестацію відповідального за 

електрогосподарство / С. Колесник // Охорона праці. – 2020. – № 4. – 
С. 38-41. 

Щоб запобігти нещасним випадкам, пов'язаним із дією електричного 
струму, керівник підприємства повинен призначити осіб, відповідальних 
за електрогосподарство. Про суперечності у відповідних нормативних 
актах. 
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Колесник, Сергій. Вони керують тисячотонними велетнями / 
С. Колесник // Охорона праці. – 2020. – № 4. – С. 42-44. 

Від рішення, яке приймає машиніст у складній ситуації, залежать долі 
кількох сотень пасажирів. Безпека машиніста локомотива. 

 
Гроховська, Вікторія. Кадровий наставник / Вікторія Гроховська // 

Охорона праці. – 2020. – № 4. – С. 48-49.  
Одним з найвагоміших складників успішного функціонування будь-

якої державної установи або підприємства є працівники. Кваліфікований 
підбір персоналу – завдання начальника відділу персоналу. Саме від 
його компетентності залежить якісна оцінка здібностей і кваліфікації 
здобувача омріяної посади і, зрештою, формування трудового 
колективу.  

 
Білько, Тамара. Аптечка для надання домедичної допомоги на 

виробництві / Т. Білько, О. Картавий // Охорона праці. – 2020. – № 4. – 
С. 50-51.  

Нормативні вимоги та комплектація залежно від умов праці. 
 
Машевська, Любов. Компесація за відпустку: платити чи не 

платити? / Л. Машевська // Охорона праці. – 2020. – № 4. – С. 52-54. 
Як діяти роботодавцю, якщо родина померлого працівника 

звертається за компенсацією відпустки, які він не використав. Як 
працівнику заздалегідь подбати про компенсацію за невикористану 
відпустку, що виплачується під час звільнення. Дії роботодавця і 
працівника. 

 
Якименко, Зінаїда. Наздвичайна ситуація і надзвичайний стан. 

Що потрібно знати підприємствам / З. Якименко, Ю. Ханова // 
Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до 
журналу "Охорона праці". – 2020. – № 4. – С. 22-29. 

 
Якименко, Зінаїда. Затверджено зміни до дозвільної системи / 

З. Якименко // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : 
додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 4. – С. 30-45.  

Відповідна постанова КМУ набрала чинності 12.03.2020. Порівнюємо 
і коментуємо. 

 
Федоренко, Микола. Про розчищення придорожніх лісосмуг / 

М. Федоренко // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони 
праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 4. – С. 46-51.  
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Вимоги до персоналу. Організація догляду за зеленими 
насадженнями 

 
Мусійовський, Андрій. Допуск підрядників до виконання робіт 

на території лісових господарств. Обов’язки замовника та 
підрядника / А. Мусійовський, М. Федоренко // Охорона праці. На 
допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона 
праці". – 2020. – № 4. – С. 52-57.  

Нормативні вимоги, алгоритм дій 
 

Охорона праці. – 2020. – № 5. 
 
Мартинюк, А. Медправцівник, знай свої права / А. Мартинюк // 

Охорона праці. – 2020. – № 5. – С. 6-8.  
За яких обставин медичний працівник може відмовитись своїх 

обов'язків і як розслідувати випадки зараження COVID-19. 
 
Чеберячко, С. Захист медиків у пріоритеті / С. Чеберячко // 

Охорона праці. – 2020. – № 5. – С. 9-11. 
Як медичному працівнику захиститися від COVID-19? Рекомендації 

Всесвітньої огранізації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо вибору засобів 
індивідуального захисту та їх використання під час догляду за хворими. 
Рекомендації ВООЗ щодо вибору ЗІЗ та їх використання під час догляду 
за хворими.  

 
Фесан, В. Про героїв та охорону їхньої праці / В. Фесан // Охорона 

праці. – 2020. – № 5. – С. 12-13. 
Низький рівень забезпечення ЗІЗ – одна з головних причин 

захворюваності медпрацівників. Рекомендації щодо застосуввання 
засобів індивідуального захисту від коронавірусу. 

 
Колесник, С. У ФАПі ікона, або Дощовики замість захисних 

костюмів / С. Колесник // Охорона праці. – 2020. – № 5. – С. 14-15. 
Як «озброєні» на боротьбу з пандемією в сільських амбулаторіях і 

ФАПах. Боротьба з коронавірусом у сільській місцевості. 
 
Фандєєв, Олександр. Пацієнта в лікарню, лікаря – на 

самоізоляцію / О. Фандєєв // Охорона праці. – 2020. – № 5. – С. 16-18. 
Про роботу Центру екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф Києва. У яких умовах працюють співробітники Центру 
екстреної медичної допомоги. 
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Лисенко, О. Поведінковий аудит: алгоритм проведення / 
О. Лисенко // Охорона праці. – 2020. – № 5. – С. 20-24. 

Небезпечні дії працівників спичиняють більшу частину виробничих 
травм і аварій. Багато підприємств в Україні використовують 
поведінковий аудит як інструмент для виправлення небезпечної 
поведінки персоналу. Виправляємо небезпечну поведінку працівників 

 
Фандєєв, О. Безпека скрізь і в усьому! / О. Фандєєв // Охорона 

праці. – 2020. – № 5. – С. 25-27. 
Що таке культура безпеки, теорії її розвитку, складники та рівні? Що 

таке поведінкова безпека як формувати її на своєму підприємстві? У світі 
над цими питаннями вже багато років працюють науковці та практики, 
досягаючи хороших результів – безпечної поведнки працівників. 
Матеріали вебінарів про поведінкову безпеку, які організував журнал. 

 
Березуцький, В. Ризикоорієнтований підхід – це ефективно! / 

В. Березуцький, Д. Гринь // Охорона праці. – 2020. – № 5. – С. 28-31. 
Ризикоорієнтований підхід до питань безпеки праці та здоров'я 

працівників активно впроваджують на підприємствах України. Як на 
підприємствах Харківської області впроваджують систему управління 
ризиками. 

 
Яременко, А. Обладнання підвищеної небезпеки: мінімум 

контролю, максимум відповідальності / А. Яременко // Охорона 
праці. – 2020. – № 5. – С. 34-36. 

Державний нагляд і контроль за діяльностю суб'єктів господарювання 
нині послаблено, практично зведено до мінімуму. Зокрема і за безпекою 
праці. Євроінтеграція «призначила» роботодавців відповідальними за 
безпеку. 

 
Колесник, С. Оздоровлення дітей не скасовано / С. Колесник // 

Охорона праці. – 2020. – № 5. – С. 39. 
Пандемія коронавірусу та впроваджені в країні карантинні заходи 

зумовили внесення коректив і в діяльність дитячих оздоровчих закладів. 
У таборі «Молода гвардія» (Одеса) триває підготовка до літнього сезону. 

 
Окара, П. Роботи на висоті: керування ризиками падіння / 

П. Окара // Охорона праці. – 2020. – № 5. – С. 40-43. 
У цій статті представлено дві стратегії: запобігання падінню та 

захисту від падіння з висоти. Про стратегії запобігання падінню та 
захисту від падіння. 
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Федоренко, М. Уроки державної мови: коли "скасовано", а коли 
"не застосовується"? / М. Федоренко // Охорона праці. – 2020. – № 5. – 
С. 46-47. 

У законодавчому полі України нормативні акти можуть бути 
скасовані, втратити чинність або визнани такими, що не застосовуються. 
У чому різниця між цими поняттями? Особливості вживання цих термінів 
у нормативних документах. 

 
Колесник, С. Медогляди: робота над помилками / С. Колесник // 

Охорона праці. – 2020. – № 5. – С. 48-50. 
Порядок проведення меоглядів працівників - чи не єдиний документ, 

виконання вимог якого порушують усі: роботодавці, працівники, лікарі. 
Чому в Україні реєструють таку велику кількість профзахворювань. 
 
Охорона праці на підприємствах в умовах пандемії COVID-19: 

рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) // Охорона 
праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу 
"Охорона праці". – 2020. – № 5. – С. 6. 

 
Стовбун, Анатолій. Зупиномо епідемію коронавірусної інфекції 

COVID-19 в Україні / А. Стовбун // Охорона праці. На допомогу 
спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 
2020. – № 5. – С. 9-16. 

 
Харчук, Людмила. Роз'яснення щодо розслідування випадків 

ГРВІ (коронавірусної інфекації) у медичних та інших працівників, які 
пов'язані з виконанням професійних обов'язків в умовах 
підвищеного ризику зараження на COVID-19 / Л. Харчук // Охорона 
праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу 
"Охорона праці". – 2020. – № 5. – С. 17-18. 

 
Федоренко, Микола. Медичні працівники – у зоні найвищого 

ризику / М. Федоренко, А. Мартинюк // Охорона праці. На допомогу 
спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 
2020. – № 5. – С. 19-22. 

Захворювання медичних працівників на коронавірусну хворобу 
потрібно розслідувати як гостре професійне захворювання. Порядок 
розслідування профзахворювань медпрацівників, а також випадків 
травматизму, що сталися внаслідок протиправних дій сторонніх осіб. 
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Рекомендації профспілки праціників охорони здоров'я України 
щодо дій медичних працівників у разі появи симптомів COVID-19 та 
порядку дій посадових осіб закладів охорони здоров'я, 
спрямованих на належне розслідування гострих професійних 
захворювань // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони 
праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 5. – С. 23-25. 

 
Касьяненко, Тетяна. Ескплутація великовантажних автомобілів, 

зокрема в кар'єрах / Т. Касьяненко, М. Мігунов // Охорона праці. На 
допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона 
праці". – 2020. – № 5. – С. 26-31. 

Нормативні вимоги до експлуатації та реєстрації великовантажних 
автомобілів й інших технологічних транспортних засобів 

 
Положення про охорону здоров'я та життя дітей, які 

відпочивають у таборі // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з 
охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 5. – 
С. 32-57. 

 
Правила работы на высоте // Охорона праці. На допомогу 

спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 
2020. – № 5. – С. 58-62. 

 
Охорона праці. – 2020. – № 6. 

 
Колесник, С. Гігієна та санітарія - на першому місці / С. Колесник // 

Охорона праці. – 2020. – № 6. – С. 6-9.  
Відновлення діяльності підприємств після карантину додасть роботи 

службам охорони праці. Чимало доведеться попрацювати над 
оновленням наказів й інших документів підприємства з питань безпеки. 
Відновити діяльність підприємства безпечно – завдання служби охорони 
праці. 

 
Фандєєв, О. Як управляти ризиками інфікування СOVID-19 / 

О. Фандєєв // Охорона праці. – 2020. – № 6. – С. 10-13. 
Спалах COVID-19 сталв найтяжчою кризою із часів Другої світової 

війни. За допомогою яких заходів можна пом'якшити наслідки пандемії 
та утримати вірус під контролем. Цикл вебінарів Міжнародної організації 
праці 
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Жмуд, Т. Карантин - не перешкода / Т. Жмуд // Охорона праці. – 
2020. – № 6. – С. 14-15. 

Під час карантину через COVID-19 в Україні заборонено проводити 
планові заходи державного нагляду та контролю. Однак робота 
територіальних органів Держпраці не припиняється. Як організували 
роботу в Управлінні Держпраці у Хмельницькій області. 

 
Колесник, С. Можна стати успішним дистанційно / С. Колесник // 

Охорона праці. – 2020. – № 6. – С. 16-17.  
Стаття розкриває переваги дистанційного навчання. Центр 

професійної освіти і науки (м. Кривий Ріг) ділиться досвідом. 
 
Фандєєв, О. Начаємося безпеки на безпечній дистанції / 

О. Фандєєв // Охорона праці. – 2020. – № 6. – С. 18-20.  
Пандемія та карантин змінили наш звичний спосіб життя і мислення. 

Змусили дотримуватися соціальної дистанції, більш відповідально 
ставитися до вимог гігієни, використовувати ЗІЗ, працювати та навчатися 
віддалено. Автоекзаменатор «Охорона праці» – рішення, перевірене 
часом. 

 
Голядинець, Михайло. Усе про службу охорони праці: структура, 

функції, підпорядкування / М. Голядинець // Охорона праці. – 2020. – 
№ 6. – С. 28-31. 

З якими проблемами стикаються роботодавці, організовуючи службу 
охорони праці на підприємстві? Чи може фахівець з ОП бути керівником 
відділу без підлеглих? І кому він повинен підпорядкуватися? 

 
Румежак, О. Червоні лінії безпеки праці шахтарів / О. Румежак // 

Охорона праці. – 2020. – № 6. – С. 32-35. 
Нові Правила безпеки у вугільних шахтах покликані сприяти 

поліпшенню умов праці підземних працівників. Чого не врахували нові 
Правила безпеки у вугільних шахтах 

 
Колесник, С. Ремонтуємо авто безпечно / С. Колесник // Охорона 

праці. – 2020. – № 6. – С. 36-38. 
Будь-які авто потребують технічного огляду й ремонту. Про те, як 

знизити ризики травмування працівників авторемонтних підприємств. 
Ризики травмування працівників авторемонтних підприємств. 

 
Колесник, С. Карти ризиків транспортного цеху / С. Колесник // 

Охорона праці. – 2020. – № 6. – С. 40-41. 
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На підприємствах України, де впроваджено ризикоорієнтовану 
СУОП, використовують різні методи оцінки ризиків Досвід одного з 
підприємств Миколаївщини. 

 
Гринь, Д. Провідна галузь – у центрі уваги Держпраці / Д. Гринь // 

Охорона праці. – 2020. – № 6. – С. 42-43. 
Які порушення виявляють під час перевірок машинобудівних 

підприємств. Стаття розкриває вимоги безпеки до технологічних 
процесів з виготовлення металу. Досвід Харківській області. 

 
Наскільки ефективне миття рук проти вірусів? // Охорона праці. – 

2020. – № 6. – С. 44-45. 
На це та інші запитання відповідає ТОВ «Захист ЛТД», офіційний 

представник Peter Greven Physioderm GmbH (Німеччина) в Україні 
 
Яворовський, О. Медики України найменш захищені / 

О. Яворовський, В. Зенкіна // Охорона праці. – 2020. – № 6. – С. 46-49. 
Причини високого рівня захворюваності медичних працівників на 

COVID-19. Стаття розкриваї використання медиками засобів захисту від 
коронавірусу. 

 
Якименко, З. Розслідування профзахворювань медпрацівників: 

запитання без відповідей / З. Якименко // Охорона праці. – 2020. – 
№ 6. – С. 50-54. 

Як розслідують в Україні захворювання медичних працівників на 
COVID-19. Чи одержать потерпілі медики задекларовані владою пільги 
та компенсації з держбюджету. 

 
Якименко, Зінаїда. Перевірки Держпраці за новими критеріями / 

З. Якименко // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : 
додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 6. – С. 12-14. 

 
Федоренко, Микола. Вимоги до кваліфікації та кваліфікаційні 

характеристики / М. Федоренко // Охорона праці. На допомогу 
спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 
2020. – № 6. – С. 15-19. 

 
Касьяненко, Тетяна. праці на підприємствах металургійного 

комлексу / Т. Касьяненко, М. Мігунов // Охорона праці. На допомогу 
спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 
2020. – № 6. – С. 20-27. 
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Федоренко, Микола. Про вимоги безпечної експлуатації дитячих 
оздоровчих закладів / М. Федоренко // Охорона праці. На допомогу 
спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 
2020. – № 6. – С. 28-43. 

 
Охорона праці. – 2020. – № 7. 

 
Колесник, Сергій. Чому повільно інтергуємося? / С. Колесник // 

Охорона праці. – 2020. – № 7. – С. 4-6. 
Законодавство – адаптувати, мислення – міняти, знання – 

підвищувати. Начальник служби охорони праці Одескьої філії ДП 
"Адміністрація морських портів України" Андрій Куликов - давний 
партнер журналу "Охорона праці" - поділився з нами і нашими читачами 
своїм баченням процесу реформування системи управління охороною 
праці в Україні. 

 
Кот, Наталія. Проєкт під грифом "типовий" / Н. Кот // Охорона 

праці. – 2020. – № 7. – С. 7-9. 
Обговорюємо і допрацьовуємо нормативні документи в онлайн-

режимі. Процес розроблення нових нормативних актів у сфері безпеки 
праці має бути прозорим і не затяжним. 

 
Якименко, Зінаїда. Чи справді паразит? / З. Якименко // Охорона 

праці. – 2020. – № 7. – С. 11-13. 
Проблемні питання безпеки праці у вугільній галузі очима лідерів 

профспілки. Профспілки ліквідують тоді, коли буде неможливо 
порушувати норми з ОП, затримувати зарплату і незаконно звільняти 
працівників. 

 
Солодчук, Людмила. Як відмовитися від дозволів і перейти до 

системи обов'язкового страхування / Л. Солодчук // Охорона праці. – 
2020. – № 7. – С. 14-19. 

Як здійснюється контроль за експлуатацією обладнання підвищеної 
небезпеки в Європі. Про ситуацію на ринку експертних послуг в інтерв’ю 
з директором ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» Вадимом 
Гудошником 

 
Фандєєв, Олександр. Зелений офіс - корисно та безпечно / 

О. Фандєєв // Охорона праці. – 2020. – № 7. – С. 20-22. 
Соціально відповідальні компанії впроваджують нові технології. У 

цьому вже переконалися соціально відповідальні компанії в України, що 
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впровадили у свою діяльність новітні енергоефективні технології та 
створили зелені робочі місця. 

 
Яремко, Зіновій. Озеленення проти ожиріння / З. Яремко, 

О. Нагурський, В. Ващук // Охорона праці. – 2020. – № 7. – С. 22-24. 
Поліпшуємо якість повітря в робочих приміщеннях за допомогою 

вентиляції та зелених зон. 
Що ефективніше забезпечить повітря приміщень киснем - 

вентилювання чи озеленення? Адже в умовах виробництва, зокрема в 
офісних приміщеннях це є чи не основний фактор, що істотно впливає 
на продуктивність праці.  

 
Гринь, Дмитро. Офісна ергономіка: для тих, хто за компом / 

Д. Гринь, Я. Сєріков // Охорона праці. – 2020. – № 7. – С. 25-27  
Освітлення, робочі місця, технологічні перерви. Способи поліпшення 

умов праці офісних праціників: якісне освітлення, зручні робочі місця, 
технологічні перерви та ін. 

 
Назаренко, Василь. Електромагнітна безпека людини.Коли 

чекати на норматив? / В. Назаренко, О. Нікіфорук // Охорона праці. – 
2020. – № 7. – С. 28-30. 

Як виміряти рівень і скласти карту геомагнітного поля. 
Гіпогеомагнітне поле як фактор виробничого середовища та гігієнічні 
рекомендації щодо зменшення його впливу на людину. Нормативи 
електромагнітної безпеки працівників. 

 
Колесник, Сергій. Платформа мобільного підйомника - не місце 

для екстриму / С. Колесник // Охорона праці. – 2020. – № 7. – С. 36-39. 
Мобільні підйомники, здебільшого автомобільні, широко 

використовують в електроенергетиці, будівництві, комунальній та інших 
сферах економіки. Головною небезпекою під час експлуатації цих машин 
залішається падіння працівника з платформи підйомника. Основні 
небезпеки, нормативні вимоги, допуск і обов’язки. 

 
Куліков, Володимир. Приручити кисень. Місія здійснена / 

В. Куліков // Охорона праці. – 2020. – № 7. – С. 40-42. 
Для безпечного використання кисню працівникам лікувально-

профілактичних закладів потрібно знати його фізичні властивості. 
Безпечна експлуатація кисневих балонів та інших пов’язаних з ними 
посудин, що працюють під тиском. 
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Стандарт вашого дихання // Охорона праці. – 2020. – № 7. – С. 48-
49. 

Сьогодні немає у світі людини, яка б не мала потреби захистити себе 
від шкідливих речовин та вірусів. Представляємо національного 
розробника і виробника ЗІЗ органів дихання і нетканих матеріалів. 

 
Голядинець, Світлана. Про пільгову пенсію подбайте 

заздалегідь / С. Голядинець // Охорона праці. – 2020. – № 7. – С. 50-54. 
Що таке пільговий стаж, порядок його оформлення, представники 

яких професій мають право на його отримання. А ще - за яких обставин 
можна втратити свою пільгу та як цьому запобігти. За яких обставин 
можна втратити свої пільги і як цьому запобігти. 

 
Федоренко, Микола. Три замість одного / М. Федоренко // Охорона 

праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу 
"Охорона праці. – 2020. – № 7. – С. 10-16. 

У результаті реорганізації органу державного архітектурно-
будівельного контролю та нагялду замість Державної архітектурно-
будівельної інспекції утворено три центральних органи виконавчої 
влади. Про розподіл функцій між ними читайте далі. 

 
Федоренко, Микола. Критерії Держпраці: відмінності від 

попередньої редакції / М. Федоренко // Охорона праці. На допомогу 
спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 
2020. – № 7. – С. 17-19. 

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності та відзначається періодичність проведення 
державного нагляду за додержанням законодавства у сфері охорони 
праці. Висновок за результатами аудиту стану ОП фактично 
прирівнюється до розпорядчого документа (акта і припису) за 
результатами заходу державного нагляду (контролю). 

 
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від впровадження 

господарської діяльності та визначається періодичність 
проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за 
додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової 
безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами 
промислового призначення, праці, зайнятості населення, 
зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення 
державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці: 
постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 383 // 
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Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до 
журналу "Охорона праці". – 2020. – № 7. – С. 20-38. 

 
Про стан охорони праці в Україні // Охорона праці. На допомогу 

спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 
2020. – № 7. – С. 39-63. 

 
Охорона праці. – 2020. – № 8. 

 
Больман, Георгій. Аудит з охорони праці - вимога сучасності / 

Г. Больман // Охорона праці. – 2020. – № 8. – С. 6-8. 
Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та 

охорони праці розробив комплект документів з проведення зовнішнього 
добровільного аудиту у формі стандартів організації України (СОУ).  

 
Чеберячко, Сергій. П'ять кроків до безпеки / С. Чеберячко // 

Охорона праці. – 2020. – № 8. – С. 9-13. 
Реалізовуємо на підприємстві систему безпечної праці 5П. Система 

безпечної праці - 5П (п'ять кроків до безпеки). Знати - щоб передбачити, 
вміти - щоб допомогти. 

 
Колесник, Сергій. Умію, хочу, можу, забезпечений / С. Колесник // 

Охорона праці. – 2020. – № 8. – С. 14-17. 
Управління виробничими ризиками в ПАТ «ДТЕК Добропільська 

ЦЗФ» 
У ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" реалізують цілу низку проєктів у 

галузі охорони праці. Зокрема, запроваджено процедуру з управління 
небезпечними діями співробітників. Підприємство стало лідером 
щорічного рейтингу нашого журналу як краще підприємство у сфері 
управління вирибничими ризиками. 

 
Солодчук, Людмила. Бізнес-тренінг для безпеки, або Як 

виховати почуття відповідальності / Л. Солодчук // Охорона праці. – 
2020. – № 8. – С. 18-25. 

Розмова з тренером і психологом як підвищити проофесійні 
компетенції співробітників, а також про психологію стосунків у колективі. 
А також про те, як зміниться вітчизняний бізнес під впливом пандемії 
COVID-19. Актуальне інтерв’ю з тренером і психологом Андрієм 
Молодоричем. 
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Фандєєв, Олександр. Комунікація означає "з людьми" / 
О. Фандєєв // Охорона праці. – 2020. – № 8. – С. 26-29. 

Розуміння основ комунікації корисне для всіх читачів журналу. Адже 
вміння спілкуватися й уникати конфліктних ситуацій є запорукою успіху у 
профепсії та особистому житті. Як правильно налагоджувати 
психологічний контакт, установлювати довірчі відносини, говорити і 
слухати. 

 
Колесник, Сергій. Атестація робочих місць: ти туди не ходи / 

С. Колесник // Охорона праці. – 2020. – № 8. – С. 32-35. 
Щоб упевнитися, що на конкретному робочому місці немає шкідливих 

та небезпечних виробничих факторів, рекомендовано проводити 
атестацію всіх робочих місць. Законодавчі вимоги та покрокова 
інструкція для роботодавців. 

 
Колесник, Сергій. На дорогах без змін / С. Колесник // Охорона 

праці. – 2020. – № 8. – С. 36-39. 
Відновлення руху пасажирського транспорту після пом'якшення умов 

каратнтину, пов'язаного з коронавірусом, здійснюється за умови 
дотримання санітарних та інших вимог безпеки. Про робота перевізників 
після відновлення транспортного руху. 

 
Ільницька, Ірина. Терористична загроза: як поводитись, щоб 

урятуватись / І. Ільницька // Охорона праці. – 2020. – № 8. – С. 40-43. 
Терористи ведуть свою "війну" без огляду на місце і час, захоплюючи 

в заручники мирних громадян. То як уберегтися й допомогти 
спецслужбам нейтралізувати агресорів? Правила поведінки в критичних 
ситуаціях – від експертів журналу «Надзвичайна ситуація». 

 
Рожанський, Володимир. Гігієна праці в сучасних умовах. 

Особливості наглядової діяльності / В. Рожанський // Охорона 
праці. – 2020. – № 8. – С. 44-45. 

Особливості наглядової діяльності. Фахівці ГУ Держпраці у 
Харківській області здійснюють профілактику профзахворювань по-
новому 

 
Якименко, Зінаїда. Пільгова пенсія. Судова практика / 

З. Якименко // Охорона праці. – 2020. – № 8. – С. 50-53. 
Судова практика. Як відстояти в суді своє право на призначення 

пільгової ьпенсії. І як формувати позовні вимоги, щоб надалі не виникало 
питань, пов'язаних із виконанням рішення суду. 
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Якименко, Зінаїда. Нові статистичні звіти про працю і 
травматизм на роботі / З. Якименко // Охорона праці. На допомогу 
спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 
2020. – № 8. – С. 6-13. 

Державна служба статистики у червні 2020 року затвердила нові 
накази щодо статистичних спостережень. Розглянемо кожний окремо. 

 
Федоренко, Микола. Аудит: поняття, функції, сфера діяльності / 

М. Федоренко // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони 
праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 8. – С. 14-28. 

Сфери застосування аудиту в Україні. Особливості аудиту з охорони 
праці. Хто може бути аудитором. Повноваження аудитора. 

 
Потебешко, Володимир. Підготовка в Україні експертів 

технічних з промислової безпеки: монополія в дії? / В. Потебешко // 
Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до 
журналу "Охорона праці". – 2020. – № 8. – С. 29-39. 

Автор розглянув проблемні питання, пов'язані з підготовкою експертів 
технічних з промислової безпеки в Україні. 

 
Охорона праці. – 2020. – № 9. 

 
Фандєєв, Олександр. Комунікація озночає "з людьми". Частина 

2. / О. Фандєєв // Охорона праці. – 2020. – № 9. – С. 9-11 
Вміння уникати конфліктних ситуацій як у колективі, так і в 

особистому житті. 
 
Фандєєв, Олександр. Інновації. Безпека. Зростання / О. Фандєєв // 

Охорона праці. – 2020. – № 9. – С. 12-15. 
Про ризикоорієнтовані методи роботи, підходи і практики у сфері 

безпеки праці та здоров'я, які застосовують на підприємствах компанії 
ПрАТ "Донецьксталь". 

 
Фандєєв, Олександр. ДП "Антонов": залучаємо працівників у 

сферу безпеки / О. Фандєєв // Охорона праці. – 2020. – № 9. – С. 16-18. 
Як працівники підприємства, чиї літаки відомі всьому світу, 

убезпечують власну працію. Навчання – системне, атестація – за 
планом, огляд з охорони праці – два рази на рік. 

 
Козій, Володимир. Звичайні вибухонебезпечні добрива / 

В. Козій // Охорона праці. – 2020. – № 9. – С. 22-25. 
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Уряд України ініціював перевірки підприємств щодо зберігання і 
використання аміачної селітри та дотримання норм техногенної й 
пожежної безпеки. Про безпечне зберігання і використання аміачної 
селітри 

 
Цопа, Віталій. Чому вибухнула аміачна селітра в порту 

Бейрута? / В. Цопа // Охорона праці. – 2020. – № 9. – С. 27-29. 
Недбалість, корупція і некомпетентність керівників на всіх рівнях 

призвели до трагедії світового масштабу. Гірка історія про те, як заходи, 
що мали ліквідувати небезпеку, через некомпетентне управління 
ризиками призвели не просто до небезпечної події, а до трагедії 
світового масштабу. 

 
Колесник, Сергій. Автомобільний мийдодир / С. Колесник // 

Охорона праці. – 2020. – № 9. – С. 36-39. 
Власники автомийок обов'язково мають знати все про вимоги щодо їх 

стаціонарного розташування, пожежо- та електробезпеки, водопровідно-
каналізаційного господарства. А головне - убезпечити працю мийників 
транспортних засобів. Нормативні вимоги щодо стаціонарного 
розташування, пожежо- та електробезпеки, водопровідно-
каналізаційного господарства автомийок. 

 
Колесник, Сергій. Смачно, апетитно, а головне - безпечно! / 

С. Колесник // Охорона праці. – 2020. – № 9. – С. 40-41. 
Як правильно зберігати продукти відповідно до санітарно-гігієнічних 

норм, шукає та створює нові рецепти страв. І кожна із цих робіт потребує 
дотримання вимог безпеки праці. У Запорізькому професійному торгово-
кулінарному ліцеї готують спеціалістів-універсалів.  

 
Струтинська, Наталія. Щоб піч варила, а кухарка солила / 

Н. Струтинська // Охорона праці. – 2020. – № 9. – С. 42-45 
Робота кухарів, кондитерів та інших працівників сфери громадського 

харчування потребує напруження м'язів рук і ніг. А висока температура, 
підвищена вологість, забруднене повітря та значна кількість 
різноманітного обладнання створюють додатковий ризик для здоров'я 
працівників. Як запобігти небезпекам і ризикам на підприємствах 
громадського харчування. 

 
Наумов, Микола. Зменшення ризиків профзахворювань. 

Стандарт рекомендує / М. Наумов, М. Дубенчук // Охорона праці. – 
2020. – № 9. – С. 46-47.  
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Сьогодні розкажемо, як оцінити і зменшити ризики професійних 
захворювань. Захищаємо органи дихання за допомогою перевірених 
ЗІЗОД. У статті йде мова про те, як правильно вибрати засіб 
індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД. респіратор).  

 
Якименко, Зінаїда. Як працевлаштуватися правильно / 

З. Якименко // Охорона праці. – 2020. – № 9. – С. 52-54. 
Як захистити свої права, якщо з певних причин трудрвий договір не 

було укладено, а працівник постраждав на виробництві. 
 
Федоренко, Микола. Самоізоляція та листок непрацездатності / 

М. Федоренко, І. Кононова // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з 
охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 9. – С. 
11-13. 

Як оформити листок непрацездатності на період самоізоляції в разі 
контакту з інфікованим COVID-19. Механізм здійснення 
протиепідемічних заходів, пов‘язаних із самоізоляцією осіб, які можуть 
сприяти поширенню інфекційних хвороб, визначає Порядок здійснення 
протиепідемічних заходів, пов‘язаних із самоізоляцією. 

 
Дудка, Валентин. Розслідування випадків захворювання на 

COVID-19 на виробництві / В. Дудка, М. Федоренко // Охорона праці. На 
допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона 
праці". – 2020. – № 9. – С. 16-29. 

Нормативна база і проблемні питання, пов’язані з розслідуванням 
захворювання на коронавірус. Автори розглянули чинні нормативні 
документи та проблемні питання, що пов‘язані з розслідуванням 
випадків захворювання на COVID-19, їх обліком та відшкодуванням 
заподіяної шкоди. 

 
Федоренко, Микола. Що змінить новий Технічний регламент 

ЗІЗ / М. Федоренко // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони 
праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 9. – С. 30-34. 

Зміст та основні положення Технічного регламенту засобів 
індивідуального захисту. 

 
Цопа, Віталій. Слідами катастрофи в Бейруті / В. Цопа // Охорона 

праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу 
"Охорона праці". – 2020. – № 9. – С. 35-59. 

Чому стається вибух аміачної селітри. Трагічний світовий досвід. 
Правила керування ризиками небезпек для керівників. 


