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ОЦІНКА РЕСУРСІВ РОСЛИННОГО ПОКРОВУ З ВИКОРИСТАННЯМ
ВЕГЕТАЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО
ЗОНДУВАННЯ
Анотація. У статті представлений алгоритм оцінки ресурсів рослинного покриву з використанням вегетаційних індексів за даними диста нційного зондування. здійснення нагляду за його станом. Запропонований
метод використовує особливості спектрально — відбивних характеристик
рослинності, а застосування фільтрації дає змогу врахувати особливості
об’єктів, що розглядаються. Як джерела даних використовувалися результати кольорової та інфрачервоної цифрової аерофотозйомки з безпілотних
літальних апаратів. Аналізувалися дані RGB та NIR (ближнього інфраче рвоного діапазону) камер з високою роздільною здатністю. Обробка аерофотознімків проведена з використанням градієнтних методів, алгоритмів
фільтрації та поділу знімків на зони. Використання вегетаційних індексів
як ознаки розпізнавання, значення яких розраховувалося на основі коеф іцієнтів спектральної яскравості червоного та ближнього інфрачервоного
діапазонів, дозволило скоротити час на ідентифікацію об’єктів зйомки. У
роботі розглянуті як загальні, і специфічні методи обробки ортофотопл анів. Показано можливість безпосередньої оцінки деяких кількісних хара ктеристик таксаційних показників шляхом використання відбивних власт ивостей крон дерев. Наведено алгоритм для вибору оптимальних траєкторій руху БПЛА при дистанційному зондуванні земель рослинного фонду.
Побудова алгоритму з попереднім розбиттям на підсистеми забезпечила
швидшу та стійку роботу алгоритму. Визначено оптимальний спосіб пос1
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лідовного обльоту та розподілу цілей для БПЛА. Аналіз отриманих результатів показує суттєву економію часу при переміщенні об’єктів до
місця роботи та, відповідно, збільшення часу роботи БПЛА. Розроблений
алгоритм і програмний модуль надає можливість автоматизувати облік
лісових ресурсів, проводити актуалізацію таксаційна бази даних, стежити
за змінами характеристик лісів, для здійснення нагляду над їх станом, в
найкоротші терміни отримувати об’єктивну інформацію про стан лісових
фондів. Програма написана з використанням середовища розробки
Pycharm. Програмний блок реалізована у вигляді окремого модуля і інте грований в відкриту геоінформаційну систему QGIS.
Ключові слова: ДИСТАНЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ЗЕМЛІ, ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ІНДЕКС, АВТОМАТИЗОВАНЕ ОБЛІК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
Abstract. The article presents an algorithm for assessing vegetation cover
resources using vegetation indices based on remote sensing data. An algorithm
and software module for classifying the degree of land use and assessing the
quantitative characteristics of forest areas is developed, which provides
additional opportunities for automated monitoring of vegetation cover,
monitoring changes in its characteristics in order to The proposed method uses
the features of the spectral and reflective characteristics of vegetati on, and the
use of filtration makes it possible to take into account the features of the
objects under consideration. The data sources were the results of color and
infrared digital aerial photography from unmanned aerial vehicles. High
resolution RGB and NIR (near infrared) camera data were analyzed. The
processing of aerial photographs was carried out using gradient methods,
filtering algorithms and dividing images into zones. The use of vegetation
indices as recognition signs, the value of which was calculated based on the
spectral brightness coefficients of the red and near infrared ranges, made it
possible to reduce the time for identifying the objects of photography. The
paper considers both general and specific methods of orthomosaic processing.
The possibility of direct assessment of some quantitative characteristics of
taxation indicators by using the reflective properties of tree crowns is shown.
An algorithm is presented for choosing the optimal trajectories of UAVs for
remote sensing of the lands of the plant fund. The construction of the algorithm
with preliminary division into subsystems provided faster and more stable
operation of the algorithm. The optimal method of sequential flight and target
distribution for the UAV has been determined. Analysis of the results obtained
2
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shows a significant saving in time when moving objects to the place of work
and, accordingly, an increase in the UAV’s operating time. The developed
algorithm and software module makes it possible to automate the accounting of
forest resources, to update the taxation database, to monitor changes in forest
characteristics, to monitor their condition, to receive objective information on
the condition of forest funds as soon as possible. The program is written using
the Pycharm development environment. The software block is implemented as
a separate module and integrated into the open geographic information system
QGIS.
Keywords: REMOTE EARTH MONITORING, VEGETATION INDEX,
AUTOMATED ACCOUNTING OF FOREST RESOURCES
Вступ
В даний час актуальним завданням є моніторинг земної поверхні з метою оцінки рослинних ресурсів та контролю за їх змінами. Одним із джерел
інформації про стан рослинних ресурсів є дистанційне зондування Землі, яке
здійснюється за допомогою космічних та звичайних літальних апаратів, у
тому числі безпілотних, оснащених відповідною апаратурою — камерами
видимого та ближнього інфрачервоного діапазонів [1-4].
Першим вітчизняним спеціалізованим супутником такого типу був
супутник «Океан», запущений ракетою-носієм «Циклон-3» у 1979 р. Супутник оснащувався апаратурою дистанційного зондування Землі (ДЗЗ)
трасового типу. Дані, отримані супутником дозволили створити базу ко смічних даних про Світовий океан. В даний час дистанційне зондування
Землі здійснюється, зокрема, космічним апаратом КА Ресурс-П, супутниками Terra (роздільна здатність 50-100 м), Sentinel-2, Landsat 8 (10- 30 м)
та інші.
Важливим джерелом інформації про стан рослинних ресурсів є дані,
отримані з літальних апаратів (ЛА), у тому числі безпілотних (БПЛА),
оснащених відео та фотокамерами оптичного — RGB та інфрачервоного
— NIR діапазонів з високою просторовою роздільною здатністю. Для
цього застосовуються безпілотні літальні апарати літакового типу, такі як
Supercam, Альбатрос-М5, Геоскан 201, «Птеро-Е». оснащені GPSприймачами супутникових систем навігації та відповідною апаратурою,
що знімають з висоти 150-600 м.
Для класифікації рослинного покриву застосовуються вимірювання
спектральної яскравості земної поверхні радіометром, а також вегетаційні
3
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індекси рослинності, що є комбінацією значень коефіцієнтів спектральної
яскравості (КСЯ) у різних спектральних каналах.
Здебільшого застосовуються червоний (RED) і інфрачервоний (NIR) канали. Відбите випромінювання цих довжинах хвиль дозволяє характеризувати загальний стан рослинності, вміст у зеленій масі хлорофілу, азоту, вологи.
Використання вегетаційних індексів збільшує інформативність сигналу і
знижує вплив різних завадних факторів.
Одними з активно використовуються є нормалізований вегетаційний індекс NDVI, який застосовується для широкого кола завдань, та індекс зеленої
маси TGI.
У роботі [5] описано методику розпізнавання об’єктів рослинного покриву з використанням спільної обробки кількох різночасних космічних зображень із супутника з супутника Terra.
Застосування спільної обробки дозволяє підвищити достовірність дешифрування об’єктів рослинного покриву, зокрема земельних угідь.
Постановка задачі досліджень
Важливим завданням в оцінці ресурсів рослинного покрову є класифікація земель за рівнем їхньої використовуваності.
Метою дослідження є побудови алгоритму та створення програмного
модуля для автоматизованої інвентаризації рослинних ресурсів, що включає
автоматичну обробку ортофотопланів, отриманих з безпілотних літальних
апаратів.
При моніторингу рослинного покриву також постає завдання побудови
оптимальних траєкторій руху БПЛА та забезпечення безпеки під час групового виконання завдання.
Вирішення поставлених завдань передбачає створення графічного інтерфейсу, обробку зображень та збереження результатів у векторному форматі
[6] для подальшого використання. Програма повинна бути адаптована для
включення у відкриту геоінформаційну систему QGIS [7] та мати відповідний формат введення та виведення.
Рішення задачі
Виділимо такі класи використання земель: повністю використовувані;
частково використовувані; зовсім не використовувані. Класифікація проводиться у разі даним вимірам сезонних значення NDVI. У результаті кожному
4
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набору даних класифікатор повинен поставити відповідну ознаку використовуваності.
Розглянемо ознаки, які характерні для різних типів угідь і культур.
Ярі культури. Навесні на момент посіву ярих культур значення індексу
NDVI збігаються зі значеннями характерними для відкритого ґрунту. При
збільшенні обсягу фітомаси значення індексу NDVI досягає максимуму. Після збирання врожаю поля з відкритим ґрунтом добре відрізняються від лук з
природною, часто ще вегетуючою, рослинності.
Озимі культури. У зв’язку з раннім початком вегетації добре ідентифікуються на весняних знімках, і знімках, зроблених пізньої осені, коли
вегетаційний період природної трав’янистої рослинності вже закінчено.
Наприкінці березня відновлюється вегетація, що спричиняє зростання
значень NDVI. У озимих культур спостерігається виражена сезонність
вегетаційного розвитку, що позначається на динаміці індексу NDVI.
Поля під парою. Сезонна динаміка індексу NDVI на полях під парою
слабо змінюється (значення NDVI рідко піднімаються вище за 0.5). Поля з
голим ґрунтом добре контрастують із рослинністю — і з озимими, і з ярими
культурами.
Землі, що не використовуються і частково використовуються. Характеризується неоднорідною мозаїчною структурою, проте формою схожі з використовуваними орними полями. Для визначення ступеня залісненості поля
можна скористатися даними надвисокого просторового дозволу.
Землі пошкоджені пожежами. Для оцінки пошкоджень від пожеж земель, що характеризуються зниженою спектральною яскравістю в ближній
інфрачервоній зоні, використовується індекс SWVI, що добре корелює з вмістом вологи рослинності:

SWVI  NIR  SWIR / NIR  SWIR ,
де NIR — значення ближнього інфрачервоного каналу,
SWIR — значення короткохвильового інфрачервоного каналу.
Підготовка даних i вирішення задачі
Для класифікації земель використовувалися дані щотижневих вимірів
вегетаційного індексу NDVI, отримані у системі Vega апаратом MODIS, оброблені відповідним чином та наведені до однакового виду. Також враховувалися особливості розвитку рослинності у різних галузях.
5
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Генерація нових ознак. Щоб врахувати характер розвитку рослинності у
різних галузях до вектору ознак додавалася ознака області, де знаходиться
об’єкт. В результаті точність класифікації суттєво збільшилася.
Навчання класифікатора. Для збільшення точності результатів застосовувалося навчання класифікатора за допомогою алгоритмів машинного навчання: Random Forest — довільний ліс; та GBT — градієнтний бустинг дерев рішень [6].
Для навчання та тестування класифікатора використовувалася вибірка
векторів ознак, рівномірно розподілених по різних областях.
В результаті налаштування та навчання точність класифікації підвищена
до 85%, частково використовувані поля до 91%. Результатом роботи програми є ознака класу кожного вхідного вектору: використовується, частково
використовується, не використовується.
Для автоматизованої інвентаризації та класифікації земель лісового фонду, що включає обробку ортофотопланів, отриманих за допомогою безпілотних літальних апаратів у роботі, вирішувалися наступні завдання:
— отримання та обробка даних;
— побудова алгоритму та модуля, для інтеграції в геоінформаційну систему;
В роботі аналізувалися знімки RGB камери з високою роздільною здатністю та дані NIR (ближнього інфрачервоного діапазону).
Параметри аерофотозйомки: H = 350 м, V = 70 км / год, поздовжнє перекриття 80%, поперечне 70%. Результати АФС: знімки RGB та NIR високої
роздільної здатності (8 см/п)
Попередня обробка зображення полягала у визначенні вегетаційного індексу NDVI з використанням каналів червоної та ближньої інфрачервоної
областей спектра. Індекс NDVI обчислюється за такою формулою:

NDVI  NIR  RED  / NIR  RED ,

(1)

де NIR — відбивна здатність у ближній інфрачервоній області спектра;
RED — відбивна здатність у видимій червоній області спектра.
Значення індексу NDVI змінюються від –1 до 1. Значення менше 0,15
відповідають порожнім областям піску чи снігу. значення NDVI від 0.2 до 0.3
вказують на чагарники та траву, тоді як значення від 0.6 до 1.0 вказують на
лісову рослинність.
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У разі відсутності даних у ближній інфрачервоній області спектра використовувався тріангуляційний індекс фітомаси TGI. Він служить для оцінки
кількості хлорофілу в листі і розраховується лише за даними RGB. Значення
індексу TGI, що характеризує ступінь розвитку рослинності, визначається як
площа трикутника, утвореного точками на спектральній кривій з довжинами
хвиль λB = 480, λG = 550 і λR = 670 нм, за формулою [2]:

TGI   0,5 R  B R  G   R  G R  B  ,

(2)

де B, G та R — відбивна здатність у блакитній, зеленій та видимій червоній областях спектру відповідно.
Для виділення рослинності індекс можна розраховувати з точністю до
постійного коефіцієнта і формулу (2) можна спростити:

TGI   0,61B  G  0,39R ,

(3)

Зони, в яких значення вегетативних індексів перевищують граничне
значення (1), (3), що відповідає зеленій рослинності, згладжуються за допомогою фільтра Гауса, з метою виключення перешкод та покращення якості
зображення перед пошуком об’єктів. Інші зони виключаються з розгляду.
Пошук дерев на ортофотоплані здійснюється за допомогою локальних
максимумів яскравості, використовуючи ту властивість, що вершини освітлені найсильніше.
Фільтр Гауса зазвичай застосовується для обробки зображень з метою
зниження рівня шуму. Однак при зміні роздільної здатності він дає сильне
розмиття зображення.
Фільтр Гауса вирівнює незначні відхилення яскравості, але можуть бути
втрачені деякі елементи, якщо зображення буде згладжене занадто сильно.
Гаусове перетворення вихідного зображення яскравістю x(m, n), з радіусом r здійснювалося за такою формулою:

1
ym, n  
2 r 2





 u 2 v 2
2r 2



xm  u, n  v  ,

(4)

u ,v

де x(m, n) — яскравість сигналу, а межі підсумовування u і v становлять
кілька радіусів r.
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Для оптимізації процесу обчислень, фільтрація (4) проводилася кожного
рядка і кожного стовпця матриці яскравості окремо, що дає обсяг обчислення
порядку O(r) операцій.
Далі знаходилися локальні максимуми яскравості сигналу шляхом градієнтного спуску. Основна ідея методу у тому, щоб у напрямку градієнта,
тобто. якнайшвидшого зростання функції. Співвідношення, за допомогою
якого реалізується метод, має такий вигляд:

k
x k  x k  1  k f 
x 
,


де — k величина кроку;
x — узагальнена координата;
vf(xk) — градієнт функції яскравості.
Знайдені локальні максимуми ототожнювалися з вершинами дерев.
Для виділення крон дерев застосовувався алгоритм «вододіл», заснований на фільтрі Собеля — дискретному диференціальному операторі градієнта
яскравості зображення. Він дозволив розбити суцільні зарості дерев на окремі крони, сума площ яких становить площу проекції пологого лісу.
Далі визначалася зімкненість пологу, яка є відношенням площі проекції
всього пологу до площі ділянки, що займає насадженням, і густота деревостою, як кількість дерев на одиниці площі. Між відносною повнотою та величинами густоти, зімкнутості пологу та проекцій крон існують взаємозв’язки,
які залежать від типу та характеру насаджень.
Розв’язання задачі побудови оптимальних траєкторій руху групи БПЛА
зводитиметься до класичної оптимізаційної задачі про призначення. Як вихідні дані використовується матриця відстаней, елементи якої є відстань між
відповідним БПЛА і заданими точками.
Наукова новизна
Таким чином, розроблений алгоритм з використанням вегетаційних індексів надає нові додаткові можливості для класифікації рівня використання
земельних угідь, а також актуалізації таксаційної бази даних рослинних ресурсів. Використання вегетаційного індексу NDVI та алгоритмів машинного
навчання дозволило автоматизувати класифікацію використовуваності земель та збільшити її точність.
8
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Розглянуто завдання вибору оптимальних траєкторій руху БПЛА як
одиночних, так і в групі з єдиних позицій комбінаторної оптимізації. Для
скорочення часу розрахунку запропоновано алгоритм із попереднім розбиттям на динамічні підсистеми. Внаслідок траєкторії руху 500 об’єктів розраховані за прийнятний для складання польотного завдання час.
Висновки
Розроблено алгоритм та програмний модуль класифікації ступеня використання земельних угідь та оцінки кількісних характеристик лісових масивів, що надає додаткові можливості для автоматизованого моніторингу рослинного покриву, спостереження за змінами його характеристик з метою
здійснення нагляду за його станом. Побудова алгоритму з урахуванням значень вегетаційних індексів забезпечила швидшу та стійку роботу модуля.
Наведено алгоритм для вибору оптимальних траєкторій руху БПЛА за
дистанційного зондування земель рослинного фонду. Побудова алгоритму з
попереднім розбиттям на підсистеми забезпечила швидшу та стійку його
роботу. Визначено оптимальний спосіб послідовного обльоту та розподілу
цілей для БПЛА. Аналіз отриманих результатів показує суттєву економію
часу при переміщенні об’єктів до місця роботи та, відповідно, збільшення
часу роботи БПЛА.
Програма може використовуватись для класифікації та інвентаризації
рослинних ресурсів. Плагін написаний з використанням середовища розробки
Pycharm
та
інтегрований
у
систему
QGIS:
https://plugins.qgis.org/plugins/geoscan_forest-master.
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КОРЕКЦІЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТІЛЬНИКОВИХ
ЗАПОВНЮВАЧІВ СЕЛЕКТИВНИМ ВІДБОРОМ ТОВЩИНИ ФОЛЬГИ
Анотація. Розглянуто різні типи алюмінієвої фольги товщиною 0,03 мм
для виготовлення пакетів стільникового заповнювача з розміром чарунки 2,5
мм. Проведено механічні випробування зразків стільникового заповнювача
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після селективного відбору товщини фольги. Для цілеспрямованого коригування фізико-механічних характеристик стільникового заповнювача використано можливість селективного відбору фольги на вхідному контролі з метою
отримання стільникового заповнювача, що задовольняє вимогам замовника
та відповідного стандарту. Реалізовано можливість селективного відбору
товщини фольги для створення стільникового заповнювача із заданими фізико-механічними характеристиками та параметрами міцності на прикладі стільникового заповнювача на основі алюмінієвої фольги марки АМг2-Н товщиною 30 мкм з позитивним допуском 3-4 мкм.
Ключові слова. АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА,
СЕНДВІЧЕВІ КОНСТРУКЦІЇ, СТІЛЬНИКОВІ ЗАПОВНЮВАЧІ, СЕЛЕКТИВНИЙ ВІДБІР, ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТОВЩИНА
ФОЛЬГИ.
Abstract. Different types of aluminum foil with a thickness of 0.03 mm for
the manufacture of honeycomb bags with a cell size of 2.5 mm are considered.
Mechanical tests of honeycomb aggregate samples after selective selection of foil
thickness were performed. To purposefully adjust the physical and mechanical
characteristics of the honeycomb filler, the possibility of selective selection of foil
at the input control was used in order to obtain a honeycomb filler that meets the
requirements of the customer and the relevant standard. The possibility of selective
selection of foil thickness to create a cellular filler with specified physical and
mechanical characteristics and strength parameters on the example of cellular filler
based on aluminum foil brand AMg2-H with a thickness of 30 μm with a positive
tolerance of 3-4 μm.
Keywords. AVIATION AND ROCKET-SPACE ENGINEERING,
SANDWICH
STRUCTURES,
CELLULAR
FILLERS,
SELECTIVE
SELECTION, PHYSICIAN-MECHANIC, FOIL THICKNESS.
Вступ
Аналіз накопиченого вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо створення та експлуатації різних високонавантажених несучих агрегатів авіаційної та
ракетно-космічної техніки (АРКТ) показав, що на сьогоднішній день широко
застосовуються сендвічеві конструкції з різними типами заповнювачів, з яких
найбільшого поширення набув стільниковий. Найбільш широке впровадження в АРКТ отримали стільникові конструкції із заповнювачем з металевої
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фольги [1]. Геометричні дефекти матеріалу фольги, пов’язані з відхиленнями
її товщини від регламенту, як правило нормуються її постачальником [2].
Постановка задачі
З метою одержання стільникового заповнювача (СЗ) та коригування його фізико-механічних характеристик (ФМХ), які б задовольняли в повній мірі
потребам замовника та відповідали вимогам ОСТ 1 00729-75 [3], необхідно
проведення цілеспрямованого коригування характеристик стільникового
заповнювача з використанням селективного відбору фольги на вхідному
контролі.
Експериментальна частина
Ряд досліджень було проведено на різних типах алюмінієвої фольги марки 5052, 5056 та АМг2-Н товщиною 0,03 мм [4-5]. З даних марок алюмінієвої фольги було виготовлено пакети СЗ з розміром одинарної грані чарунки
2,5 мм за наступною технологією.
На перфоровану алюмінієву фольгу наносили клейові лінії методом глибокого друку [6]. Цей метод дозволяє наносити смуги з високою графічною
точністю ±0,1 мм та можливістю регулювання товщини смуги клею від 3…5
мкм. Потім алюмінієву фольгу з нанесеними та підсушеними смугами клею
розрізали на мірні заготовки і збирали в пакет зі зміщенням клейової смуги в
шаховому порядку. Зібраний пакет встановлювали між нагрівальними плитами
преса ДГН2432А та проводили затвердіння клейових смуг за режимом:
— підвищення температури в пакеті до 125 °С протягом 45 хв.;
— тиск (1,8-2) МПа;
— витримка при температурі (125 ± 5) °С протягом 4 годин;
— охолодження до температури 30 °С вільне.
Виготовлений сотопакет представлено на рисунку 1, з якого в подальшому для проведення фізико-механічних випробувань відрізали сотодольку
(мал. 2), яку фрезерували до заданого розміру за висотою.
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Малюнок 1. Пакет стільникового
заповнювача

Малюнок 2. Сотодолька

До відфрезерованої сотодольки приклеювали петлі, за допомогою яких
вона розтягувалася в сотопанель до отримання чарунки, близької до правильного шестигранника (мал. 3).
Сотопанель з’єднували з несучими шарами за допомогою плівкового
клею ВК-36. Як несучі шари використовували склопластик товщиною 1 мм.
З отриманої тришарової панелі (мал. 4) вирізали зразки для проведення
дослідження з визначення ФМХ.
У таблиці 1 представлені розміри, форми зразків та методики випробувань для основних показників якості СЗ.
Проведено статистичну обробку отриманих результатів досліджень
ФМХ ГОСТ 14359-69 при довірчій ймовірності = 0,95.
Результати випробувань показали, що на властивості СЗ істотно впливає
зміна товщини фольги в межах допуску
мкм згідно з ТУ 48-21-169-83.

Малюнок 3. Розтягування сотодольки

Малюнок 4. Тришарові панелі
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Таблиця 1. Види і методика випробування стільникового заповнювача
№
п/п

Вид випробування

Форма,
розмір зразка

1

Міцність склеювання стільникового
пакета при розшаруванні
ОСТ 190153-74 [7]

2

Межа міцності при поперечному
стисканні
ОСТ 190150-74 [8]

Зразок СЗ довжиною 200 мм у напрямку перпендикулярному клейовим
смугам шириною 20±0,5 мм
(Мал. 6, а)
Зразок СЗ у вигляді паралелепіпеда
розміром (50×50×15) мм
(Мал. 6, б)

3

Межа міцності при відриві клейової
сполуки СЗ з обшивкою
ОСТ 1 90069-72 [9]

Зразок СЗ у вигляді циліндра 60,
заввишки 15 мм
(Мал. 6, в)

4

Межа міцності та модуль пружності
при зрушенні
ОСТ 1 90071-72 [10]

Зразок СЗ розміром (80×80×10) мм
(Мал. 6, г)

Задані ФМХ реалізуються в СЗ, виготовленому з алюмінієвої фольги
марки АМг2-Н з максимальною товщиною в полі допуску 30 +4 мкм (мал. 5),
що виявило необхідність селективного відбору алюмінієвої фольги марки
АМг2-Н за товщиною.

в
г
а
б
Малюнок 5. Зразки стільникового заповнювача для проведення випробувань
механічних характеристик на визначення:
а — міцності при розшаруванні; б — міцності при стисканні;
в — міцності на розрив; г — міцності при зсуві

Результати випробувань показали, що на характеристики СЗ істотно
впливає зміна товщини фольги в межах допуску
мкм. Отримані характе14
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ристики міцності зразків стільників із селективним відбором товщини фольги
перевищують регламентовані при стисканні в 1,3 рази, при розтягуванні в 1,1
раз і при зсуві в 1,2 рази, що в свою чергу свідчить про необхідність введення
в операцію вхідного контролю селективного відбору алюмінієвої фольги по
товщині.
Порівняльні характеристики СЗ представлені у таблиці 2.
Таблиця 2. Характеристики міцності СЗ з алюмінієвої фольги марки АМг2-Н
Результати випробувань
Показники
Об’ємна маса, кг/м3, не
більше
Межа міцності, МПа:
— при стисканні
— при розриві

— при зсуві

Воронезький
авіазавод
47,0

ПАТ
«УкрНІТМ»
54,0

ОСТ
1 00729-75
55,0

20,0
44,0 - 46,0

26,1
54,6

20,0
50,0

16,0

18,5

15,0

Примітка. Відповідно до ОСТ 100729-75 межа міцності при розшаруванні
становить більше 0,7 кгс/см.

Аналіз даних, представлених у таблиці 2, показує, що заданий рівень
механічних характеристик СЗ забезпечує алюмінієва фольга марки АМг2-Н
товщиною 33 мкм, що, у свою чергу, вимагає введення в технологічний процес операцію вхідного контролю селективного відбору алюмінієвої фольги
по товщині.
Висновки
Таким чином, проведені дослідження дозволяють реалізувати можливість селективного відбору товщини фольги для створення СЗ із заданими
ФМХ та параметрами міцності на прикладі СЗ на основі алюмінієвої фольги
марки АМг2-Н товщиною 30 мкм з позитивним допуском 3-4 мкм.
Отримані в результаті випробувань зразків СЗ міцнісні властивості перевищують регламентовані ОСТ 100729-75 при стиску в 1,3 рази, при розтягуванні в 1,1 раз, при зсуві в 1,2 рази.
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РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК АКУСТИЧНОГО ПОЛЯ
ГВИНТІВ БПЛА
Анотація. Проведений аналітичний огляд сучасних БПЛА та його конструкцій дозволив обрати тип БПЛА щодо досліджень. Розглянуто характеристики безпілотника та його обладнання, проаналізовано шуми, що утворюються під час роботи гвинтів БПЛА. На основі відомих відомостей із класичної акустики розроблено нову методику розрахунку звукового тиску в шумах
гвинтів БПЛА. Для проведення розрахунків використано програму MathCAD.
Розраховано характеристики акустичного поля гвинтів безпілотників, побудовано графіки спрямованості акустичного поля.
Ключові слова: БПЛА, акустика, шуми, програма MathCAD, характеристики акустичного поля, графіки спрямованості акустичного поля.
Abstract. The analytical review of modern UAVs and its designs allowed to
choose the type of UAV for research. The characteristics of the drone and its
equipment are considered, the noises generated during the operation of the UAV
propellers are analyzed. Based on the known information from classical acoustics,
a new method of calculating the sound pressure in the noise of UAV propellers has
been developed. MathCAD was used for calculations. The characteristics of the
acoustic field of drone propellers are calculated, the graphs of the acoustic field
orientation are constructed.
Keywords: UAV, acoustics, noise, MathCAD program, acoustic field
characteristics, acoustic field orientation graphs.
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Вступ
Безпілотні літальні апарати (БПЛА) активно використовуються у цивільній та військовій сферах [2. 3, 5], що призводить до необхідності більш
детального розрахунку шумових факторів, джерелом яких є вузли БПЛА. Для
зменшення шкідливих наслідків на навколишню середу виникає потреба у
розрахунку акустичного поля гвинта БПЛА. Тим визначається актуальність
вибраної теми.
Метою роботи є дослідження та аналіз шумів гвинтів БПЛА
При цьому основними завданнями є:
1. Провести аналітичний огляд сучасних БПЛА з аналізом їх конструкцій, класифікацію безпілотних літальних апаратів, вибрати БПЛА для досліджень, розглянути його характеристики та обладнання.
2. Виконати аналіз причин виникнення шумів, що виникають під час
роботі БПЛА, навести огляд теоретичних відомостей, щодо визначення акустичних характеристик. Вивести математичну залежність, що дозволить визначити величину звукового тиску на відстані між точкою, де знаходиться
БПЛА. та місцем розташування спостерігача.
3. Скласти методику та провести розрахунки характеристики акустичного поля гвинта одногвинтових безпілотників з використанням програми
MathCAD. Побудувати графіки направленості акустичного поля.
Вибір типу БПЛА для досліджень
У [3] наведений FPVraptor V2, що спеціально проектувався для польотів
c фотокамерою на борту для створення відео зйомок. До того ж FPVRaptor
V2 має добрі льотні якості (див. малюнок1). Тому шум гвинта розглянемо для
цього літального апарату.

Мал. 1 — БПЛА FPVraptor, що оснащений фотокамерою.
18

Космос для людства

При проектуванні даного БПЛА розробники постаралися врахувати основні вимоги, які пред’являються для FPV моделей, а саме великий акумуляторний відсік, місце під кріплення камери з можливістю установки поворотного пристрою, місце для установки відео-передавача на хвостовій балці,
зручний доступ у відсік з електронікою, модульну конструкцію силової установки, яка дозволяє легко отримати доступ до силовій електроніці. модель
планера штовхає складним гвинтом і вписується в жорсткі вагові рамки. Тим
самим забезпечені прийнятні значення навантаження на крило, що в складних погодних умовах є критично необхідною умовою повернення моделі з
великої відстані, при високому ступені розряду батареї.
Джерела шумів безпілотника
Основними джерелами шуму від БПЛА є його двигуни та їх гвинти.
Крім того, шум створює корпус літаку та його обладнання внаслідок вібрацій, які викликаються неврівноваженістю вузлів та гвинтів. Вібрації збуджують обшивка БПЛА, нещільні з’єднання, погано закріплені агрегати обладнання.
У БПЛА FPVraptor використовується електричний двигун — який є найтихішім серед двигунів, які можна використовувати на безпілотнику. За
умови, що деталі безпілотника з’єднані щільно та агрегати обладнання закріплені надійно, джерелом шуму є гвинт. Застосування теорії та пакету програм MathCad дозволяє розрахувати звуковий тиск, який виникає під час
тертя гвинтів у повітрі.
Постановка задачі та її рішення
Для створення методики розрахунків використовуємо математичну модель, що запропонована Л.Я. Гутіним [1]. Звуковий тиск розраховується за
формулою
(1)
,
де m — номер гармоніки,

, де n — кількість оборотів за

хвилину на валу двигуна, рад/с; n = 5827 об/хв, j — кількість лопатей гвинта.
У нашому випадку j = 2,
R — довжина лопаті гвинта. R = 0.1325 м, W — потужність, W = 260 Вт.
Математичні розрахунки виконані за допомогою пакету MathCad [2-4].
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—
—
—
—

Алгорим та програмування
Створюємо вектор-стовбець m, який містить 5 значень, від 1 до 5, що
відповідають номерам гармонік.
Заносимо у змінну n значення обертів на хвилину, 5827.
Присвоюємо значення 2 змінній j, яка відповідає за кількість лопатей у
гвинті.
До змінної с, яка є швидкістю звуку у повітрі, заносимо значення 343 м/с.

— Розраховуємо значення кутової швидкості:

.

— Розраховуємо значення частоти звуку:

.

— Розраховуємо значення довжини хвилі:

.

— Розраховуємо значення відстані, з якої починається дальнє поле:
та заносимо до матриці r.
— Розраховуємо площу лопаті гвинта S як суму площин двох трикутників
та прямокутника.
— Розрахуємо швидкість потоку повітря:
.
— Занесемо у змінну p0 значення атмосферного тиску: 101325.
— Занесемо у змінну ρ значення густини повітря: 1,29.
— Розрахуємо повітряний тиск:

.

— Розрахуємо аеродинамічну силу:

.

— Розрахуємо обертальний момент на валу:
— Розрахуємо хвильове число:

.

.

— Аргументом функції, яка розраховує тиск, є кут обертання. Необхідно задати дискретність зміни кута, початкове та кінцеве значення у радіанах.
Заносимо усі змінні до формули (1). На мал. 2 зображений робочий простір програми MathCad, меню вставки, де необхідно вибрати функцію Бесселя.
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Мал. 2 — Робочий простір програми MathCad.

У формулу необхідно вставити вбудовану функцію Бесселя. Для цього
необхідно вибрати меню «Вставка» та підпункт меню «Функція». Це також
можна виконати за допомогою комбінації клавіш Ctrl + E. У діалоговому
вікні необхідно в категорії функції вибрати «Бесселя» та вибрати Jn, що є
функцією Бесселя першого роду m-го порядку. Додана функція має два аргументи: m та z. У перший заносимо номер гармоніки, у другий — добуток
хвильового числа на довжину лопаті гвинта та синус кута прослуховування,
тобто кута між радіус-вектором проведеним з центру обертання до місця
прослуховування звуку та напрямком польоту БПЛА.
— Створимо ще 4 аналогічні функції для 4-х інших гармонік, змінюючи
лише m та r.
Побудуємо полярний графік (мал. 3) для функцій p1, p2, p3, p4 та p5, де p1
— функція для основного тону, а p2, p3, p4 та p5 — функції для гармонік основного тону. На малюнку 3 зображений графік функцій звукового тиску для
п’яти гармонік.
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Мал. 3 — Полярний графік направленості акустичного поля для основного тону та
його гармонік (рівень звукового тиску в dB).

Щоб набути більш наглядності побудуємо графік (мал. 4) в прямокутних координатах для основного тону та його гармонік, по вертикальній шкалі
якого буде відкладено рівень звукового тиску в dB.
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Мал. 4 — Графік направленості акустичного поля в прямокутних координатах для
основного тону — pdB1, та для його гармонік — pdB2, pdB3, pdB4 та pdB5.

Слід зазначити, що при вільному розповсюдженні рівень звукового тиску буде скорочуватись приблизно на 6 дБ при кожному подвоєнні відстані від
джерела.
Проаналізувавши всі графіки робимо висновок, що найбільший рівень
звукового тиску спостерігається для основного тону, менший рівень для його
першої гармоніки, ще менший для третьої, і так далі. Для основного тону
максимальний рівень звукового тиску становить 1.9222Па, або 99.655dB, що
спостерігається при кутах приблизно 132º та 48º.
Наукова новизна
1. Зроблений переніс теорії звукового поля повітряного гвинта літака,
яку запропонував Л.Я. Гутін, на моделювання шумів від гвинта БПЛА.
2. Вперше розроблено методику розрахунку акустичних поля гвинта
БПЛА у програмі MathCad, що дозволило за результатами розрахунків отримати значення амплітуд пяти гармонік шуму гвинта.
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Висновки
1. Розглянуті основні джерела шуму, що створюють вузли БПЛА.
2. Зроблений переніс теорії звукового поля повітряного гвинта літака,
яку запропонував Л.Я. Гутін, для моделювання шуму гвинтів БПЛА на розробку методики для розрахунків шумів гвинтів БПЛА.
3. Виконано розрахунок звукового тиску для кожної з гармонік, наведені результати розрахунків. Розповсюдження шумів різної частоти у просторі
показане на відповідних графіках. Характеристику направленості акустичних
полів на окремих частотах кожної з гармонік побудовано з використанням
Бесселевої функції.
4. З аналізу розрахунків видно, що максимальний рівень звукового тиску становить для основного тону і становить 1.9222Па другої гармоніки складає 0.366Па. що спостерігається при кутах приблизно 132º та 48º. Максимальний рівень звукового тиску становить для другої гармоніки і становить
0.366 Па Цей рівень звукового тиску спостерігається при кутах приблизно
122 º та 238º. Максимальний рівень звукового тиску для третьої гармоніки
становить 0.028Па, при кутах приблизно 117º та 62º, для четвертої гармоніки
— 0.001354Па при кутах близьких до112º та 246º, для п’ятій гармоніці максимальний рівень звукового тиску становить 0,00004644Па при кутах приблизно 110º та 69º.
6. Найбільший рівень звукового тиску спостерігається для основного
тону, менший рівень для його другої гармоніки, ще менший для третьої, і так
далі. Для основного тону максимальний рівень звукового тиску становить
1.9222Па або 99.655dB, що спостерігається при кутах приблизно 132º та 48º.
Дійсна робота має практичне значення у розробці нових БПЛА.
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ЗМІ ЯК ОСОБЛИВИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ
СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ
Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку
сучасного суспільства. Для того щоб формування молоді відбувалося адекватно суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві,
з’ясувати її проблеми. Один із чинників, який має глобальний вплив на спосіб життя молодого покоління — це засоби масової інформації.
Загальні проблеми молоді досліджували в своїх працях такі видатні іноземні науковці, як М. Алле, Р. Еренберг, М. Портер, Р. Сміт. Загальнотеоретичні проблеми розвитку молоді в Україні розглядали вітчизняні дослідники
В. Близнюк, В. Будкіна, Т. Коропчук, Т. Мірошниченко, Л. Шевченко.
Мета даної наукової роботи — проаналізувати вплив ЗМІ на формування способу життя сучасної молоді.
ЗМІ — один із соціальних інститутів, що тією чи іншою мірою виконують замовлення суспільства та окремих соціальних груп щодо певного впливу на населення в цілому, в тому числі й на окремі вікові та соціальні категорії. Можна зазначити два аспекти такого впливу. По-перше, ЗМІ істотно
сприяють засвоєнню людьми різного віку широкого спектра соціальних норм
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та формуванню у них ціннісних орієнтацій у сфері політики, економіки, здоров`я, права тощо. По-друге, ЗМІ фактично є своєрідною системою неформальної освіти та просвіти різних категорій населення. При цьому користувачі
ЗМІ здобувають досить різнобічні, суперечливі, несистематизовані знання,
відомості з різних питань суспільного та політичного життя.
В наш час ЗМІ, як засіб досить активного впливу на стиль життя молоді
охоплює різні рівні аудиторії: індивідуальний, груповий, організований, суспільний.
Результатом впливу ЗМІ на індивідуальний рівень в аспекті формування
здорового способу життя може бути набуття молодою людиною: усвідомлення, знання, ставлення, самодієвості, вміння, поведінки. Ми обговорюємо
наслідки за такими складовими свідомо, щоб зрозуміти спрямованість впливу
ЗМІ. Рідко траплялося таке, щоб ці наслідки проявлялися окремо. Більше
того, наприклад, усвідомлення, знання, ставлення і поведінка поєднуються в
узгодженому теоретично обґрунтованому зусиллі, щоб досягнути змін.
Усвідомлення проблеми здоров’я є найбільш вагомим наслідком впливу
ЗМІ на індивідуальному рівні. Люди можуть по-різному усвідомлювати проблеми, що стосуються здоров’я та їх вирішення, скажімо, вони можуть усвідомлювати проблеми пов’язані зі здоров’ям інших, але не усвідомлювати
своїх власних. Більше того, усвідомлення може відбуватися у зв’язку з певними діями. Наприклад виявлено, що більшість людей, котрі палять, усвідомлюють, що паління спричиняє захворювання на рак, набагато менше усвідомлюють, що серцево судинні захворювання пов’язані із палінням, і ще
менше знають про програми, спрямовані на допомогу людям, щоб уникнути
палити. Здатність генерувати усвідомлення великою кількістю людей певної
проблеми вважається однією з переваг ЗМІ, хоча, на жаль, іноді їхнє втручання є не зовсім вдалим у цьому відношенні.
Знання. Ще однією важливою функцією ЗМІ є передача простої інформації великій кількості людей. Оволодіння знаннями є вагомим результатом,
оскільки це веде до створення базового відношення і стає необхідною умовою для подальшого формування у людини здорової поведінки. Моделі повідомлення-переконання доводять, що зміни у ставленні людини до будьчогось залежать від набутих знань. Знання можуть впливати на ставлення та
поведінку людей, які цікавляться проблемою здоров’я, але можуть не впливати на тих, хто не зацікавлений в цьому. Підсумовуючи, слід зазначити, що
рівень знань, потреби аудиторії в інформації і залучення аудиторії до створення і засвоєння її є важливим у процесі формування знань.
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Ставлення. Через загальне слабке співвідношення до ставлення і поведінки багато, хто вважає, що ставлення може відігравати важливу роль у
зміні поведінки. Хоча відомо, що деяке ставлення може бути неістотним для
зміни у поведінці людини. Наприклад: навіть при наявності позитивного
ставлення до контрацептиві підлітки можуть не використовувати їх, якщо
вони дорогі, якщо консультування не є анонімним. Ставлення людини до
здоров’я може впливати як на пошук інформації про здоров’я, так і на поведінку спрямовану на здоров’я.
Самодієвість, віра людини у здатність змінювати свою поведінку, є важливим чинником у виборі й підтримці здорової поведінки. У даному випадку ЗМІ можуть використовувати, щоб стимулювати розвиток самодієвості:
моделювання інтересу до поведінки, навчання вмінням, необхідним для прийняття здорової поведінки (наприклад, без паління).
Вміння. Успішне сприйняття багатьох формах бажаної поведінки стосовно здоров’я потребує складного комплексу пізнавальніх,соціальних і поведінкових умінь.Наприклад,зміна раціону харчування вимагає пізнавальних
вмінь,щоб визначати їжу чи інгридієнти,як не слід вживати, соціальних
вмінь, щоб спиратися тиску сім’ї, щоб їсти нездорову їжу, і поведінкових
вмінь,що спонукають до приготування здорової їжі. Теорія соціального навчання має чималий досвід у формуванні певних вмінь у процесі зміни поведінки. Хоча таке оволодіння вміннями відбувається на міжособистісному
рівні, клінічній чи навчальній обстановці,дослідження в цій галузі довели, що
складними вміннями можна також оволодівати завдяки медіа-зображення.
Поведінка. Зміна поведінки є результатом довготривалих попередніх
змін. Теорія соціального навчання пропонує використовувати моделювання,формування вмінь, активне залучення аудиторії до певних дій і безперервність зворотного ефекту і його поширення, забезпечити довготривалу зміну в
поведінці людини. Здатність ЗМІ впливати на формування здорового способу
поведінки індивіда визначається такими чинниками:
— розуміння того, як змінити поведінку;
— розуміння того, як втілити відомі принципи поведінки у ЗМІ;
— обмеженим застосуванням і розумінням втручання на вищому рівні організації аудиторії.
ЗМІ можуть виконувати декілька ролей: роль виховного чинника, доповнення, підтримки і роль пропагандиста. Обрані ролі мають ґрунтуватися на
доброму знанні аудиторії і конкретних цілях втручання.
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Рівень групи
Прямий вплив на стан здоров’я індивідів має їхня взаємодія у межах
групи. Вважається, що одним з механізмів впливу є заохочення щодо здорового способу життя, наприклад, сім’ї або групі ровесників. Важливою функцією ЗМІ може бути сприяння змінам у поведінці спілкування в межах соціальних груп. Кількість і види цих взаємодій можуть бути важливими цілями
на рівні групи. ЗМІ намагаються залучати членів сім’ї, друзів, співробітників
та інших до загальних дискусій та проблем здоров’я.
Зміни в поведінці спілкування можуть, у свою чергу, впливати на індивідуальну поведінку. Можливість втручання на рівні групи ще в цілому не
вивчено, але більшість теорій поведінки визначають роль соціальних впливів.
Зрозуміло, що сприяння стану здоров’я і вироблення відповідної поведінки є
принаймні частково функцією соціальних груп, до яких вони належать.
Рівень організації
Поширеною стратегією у теорії та практиці є вироблення програм спрямованих на поліпшення здоров’я в організаціях. Об’єктами впливу можна
використовувати місця роботи, школи, магазини та точки роздрібної торгівлі.
Застосовуючи виховний чинник у формуванні здорового способу життя, можливо:
а) досягти формування певних цільових груп;
б) використовувати вплив ЗМІ у специфічних соціальних контекстах;
в) використовуючи наявні ресурси організацій, поширювати їхні зусилля (наприклад, соціальну підтримку, навчальний досвід, умови);
г) впливати на організаційну структуру, щоб забезпечити зміну поведінки людини на індивідуальному рівні;
д) впливати на організації як на здорові моделі, корисні для інших суспільних інституцій.
Рівень суспільства
Індикатори здоров’я суспільного рівня передбачають структурні й фізичні зміни, такі,як фізичне середовище, закони і державна політика, інформаційні канали. Важливими індикаторами здоров’я суспільного рівня є психологічні зміни у поведінці загалу, що складаються з колективних цінностей,
норм, ставлення і думок членів суспільства. Більшість індикаторів суспільного рівня пристосовані до таких суспільних підрозділів, як спільнота, регіони,
держава і нації в цілому.
Таким чином можна стверджувати, що ЗМІ спроможні впливати на здоров’я людей на різних рівнях організації аудиторії. Проте, ЗМІ це лише один
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крок стратегії втручання. ЗМІ можуть впливати на всіх рівнях організації,
оскільки зростає розуміння суспільством і урядовими структурами держави
значущості використання ЗМІ чимдалі зростає, а відтак поширюється розуміння людської поведінки у соціальних системах.
Здатність ЗМІ впливати на формування здорового способу поведінки
індивіда визначається такими чинниками: розуміння того, як змінити поведінку, розуміння того, як втілити відомі принципи поведінки у ЗМІ, обмеженим застосуванням і розумінням втручання на вищому рівні організації аудиторії.
Важливою функцією ЗМІ може бути сприяння змінам у поведінці спілкування в межах соціальних груп. Кількість і види цих взаємодій можуть
бути важливими цілями на рівні групи. ЗМІ намагаються залучати членів
сім’ї, друзів, співробітників та інших до загальних дискусій та проблем здоров’я.
Зміни в поведінці спілкування можуть, у свою чергу, впливати на індивідуальну поведінку. Можливість втручання на рівні групи ще в цілому не
вивчено, але більшість теорій поведінки визначають роль соціальних впливів.
Також з метою виявлення впливу ЗМІ на окремі складові здоров’я слід
розглянути окремі фактори ризику, які особливо шкідливі для здоров’я молоді. Розглядаючи психічне здоров’я як складову частину здорового способу
життя (ЗСЖ), доцільно звернути увагу на фактори, які обумовлюють порушення психічного здоров’я або викликають психологічний дискомфорт. За
даними національного опитування психологічний дискомфорт відчуває кожен сьомий підліток віком до 18 років.
Розглядаючи причини появи психологічного дискомфорту у підлітків,
необхідно звернути увагу на їхню, на перший погляд, об’єктивну обумовленість, пов’язану з віковими змінами, які мають місце в даній групі. Умовно це
можна зазначити так. Особливий статус підліткового періоду в розвитку дитини відображено в його назвах: «перехідний», «переломний», «важкий»,
«критичний». В них зафіксована складність і важливість процесів розвитку,
які відбуваються в цьому віці, пов’язаних з переходом від однієї «епохи»
життя до іншої. Перехід від дитинства до дорослості містить основний зміст і
специфічну відмінність усіх сторін розвитку у цей період — фізичної, моральної, розумової, соціальної. На всіх напрямах відбувається становлення
якісно нових утворень, з’являються елементи дорослості в результаті перебудови організму, самосвідомості, стосунків з дорослими і товаришами, інте29
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ресів, пізнавальної діяльності. Це досить непрості перетворення, які можуть
обумовлювати появу серйозних психологічних проблем у підлітків.
Негативно впливати на життя, поведінку підлітка можуть книги і кінофільми, призначені лише для дорослих. Все це разом, а також розмови з ровесниками про проблеми кохання і статі провокують розвиток підвищеного
інтересу до інтимного боку людських стосунків, еротичних тенденцій і ранньої сексуальності. Нормою для підлітків обох статей є пробудження перших
романтичних почуттів.
На психічну врівноваженість (як складову способу життя молоді) різною мірою впливають різноманітні джерела інформації. На думку опитаних
спеціалістів, найбільш позитивний вплив чинять позашкільні заклади (тобто,
ті організації, де підлітка розуміють, позитивно сприймають, виявляють до
нього повагу тощо; тут умови найбільш сприятливі для врівноваги психічного стану підлітка).
Позитивно впливають також на врівноваженість підлітка ровесники тому що тут взаємодія і взаєморозуміння переважають над протистоянням, а
також засоби масової інформації, зокрема такі як: радіо, журнали, газети.
А ось телебачення, хоча і впливає на психічний стан підлітка, але воно,
на думку спеціалістів, — досить часто негативне. Мабуть тут можна говорити про той добір телепрограм, які дивляться підлітки і які не завжди є доцільними для них.
І, нарешті, дуже показовим є той факт, що, на думку спеціалістів, що
були опитані у ході проведення дослідження про вплив різних джерел інформації на спосіб життя дітей та молоді, і батьки, і школа, на жаль, негативно
впливають на психічну врівноваженість підлітка. Це судження цілком співпадає з висновками західних вчених і пояснюється завдяки розглянутому
вище процесу соціалізації підлітка і тим проблемам, які мають місце в його
взаємодії з дорослими (вчителями, батьками).
Як бачимо, покращення психічної складової способу життя підлітків залежить в першу чергу від оптимізації їхніх контактів з дорослими (батьками і
вчителями). Можна сказати, що психологічний дискомфорт є вагомим фактором, який стоїть на перешкоді ЗСЖ. З іншого боку, особливості підліткового
періоду обумовлюють підвищену тривожність, ранимість і проблемність
формування особистості. Існує низка суб’єктивно-об’єктивних причин, які
викликають стан психологічного дискомфорту у підлітків. Тому, слід використовувати будь-які можливості, які знижують рівень прояву психологічного дискомфорту або принаймі пом’якшують його протікання. Зокрема:
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— дуже багато чого залежить від дорослих, особливо батьків і вчителів;
— потрібно не боротися з підлітками, а співробітничати з ними;
— необхідно виявляти до підлітків відкриту любов (батькам), тобто не за
щось, а взагалі, довіру та терпимість;
— необхідно підвищувати культуру спілкування з підлітками.
Це все можливе лише за умови усвідомлення дорослими даної проблеми, на що можуть спрямувати свою роботу ЗМІ. Хорошим методом попередження психологічного дискомфорту можна вважати розумне залучення
підлітків до цілеспрямованої, суспільно-корисної діяльності. Цілеспрямованою є орієнтована просвітницька робота ЗМІ про небезпеки психологічного
дискомфорту (і про те, як з нього виходити) як з підлітками, так і з дорослими (і вчителями в тому числі).
Поширеною стратегією у теорії та практиці є вироблення програм спрямованих на поліпшення здоров’я в організаціях. Об’єктами впливу можна
використовувати місця роботи, школи, магазини та точки роздрібної торгівлі.
Застосовуючи виховний чинник у формуванні здорового способу життя, можливо: досягти формування певних цільових груп, використовувати вплив
ЗМІ у специфічних соціальних контекстах, використовуючи наявні ресурси
організацій, поширювати їхні зусилля (наприклад, соціальну підтримку, навчальний досвід, умови), впливати на організаційну структуру, щоб забезпечити зміну поведінки людини на індивідуальному рівні, впливати на організації як на здорові моделі, корисні для інших суспільних інституцій.
Індикатори здоров’я суспільного рівня передбачають структурні й фізичні зміни, такі, як фізичне середовище, закони і державна політика, інформаційні канали. Важливими індикаторами здоров’я суспільного рівня є психологічні зміни у поведінці загалу, що складаються з колективних цінностей,
норм, ставлення і думок членів суспільства.
Таким чином можна стверджувати, що ЗМІ спроможні впливати на здоров’я людей на різних рівнях організації аудиторії. Проте, ЗМІ це лише один
крок стратегії втручання. ЗМІ можуть впливати на всіх рівнях організації,
оскільки зростає розуміння суспільством і урядовими структурами держави
значущості використання ЗМІ чимдалі зростає, а відтак поширюється розуміння людської поведінки у соціальних системах.
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