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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ГЛОБАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
А.І. Косолап, д-р фіз.-мат. наук 
УДХТУ, м. Дніпропетровськ, Україна 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ГЛОБАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ 
А.I. Kosolap, Doctor of Physical and Mathematical Sciences 
USCTU, Dnipropetrovsk, Ukraine 

MATHEMATICAL MODELING AND GLOBAL OPTIMIZATION 
Предлагается новая схема для моделирования сложных систем. Она включает периодическую глобальную оптими-

зацию системы на заданных интервалах времени с модификацией математической модели на границах интервалов. Для 
глобальной оптимизации систем предлагается новый метод точной квадратичной регуляризации. Этот метод позволя-
ет преобразовать задачи глобальной оптимизации к максимизации нормы вектора на выпуклом множестве. Полученное 
выпуклое множество аппроксимируется пересечением шаров, а максимум нормы вектора на пересечении шаров находи-
тся з решения соответствующей двойственной задачи. Проведенные многочисленные эксперименты по нахождению 
глобального минимума в известных сложных задачах подтверждают эффективность нового метода. 

Ключевые слова: сложная система, глобальная оптимизация, точная квадратичная регуляризация, двойствен-
ная задача, выпуклые множества и функции. 

Пропонується нова схема для моделювання складних систем. Вона включає періодичну глобальну оптимізацію 
системи на заданих інтервалах часу з модифікацією математичної моделі на кордонах інтервалів. Для глобальної 
оптимізації систем пропонується новий метод точної квадратичної регуляризації. Цей метод дозволяє перетвори-
ти завдання глобальної оптимізації до максимізації норми вектора на опуклій множині. Отримана опукла множина 
апроксимується перетинанням куль, а максимум норми вектора на перетині куль знаходиться з рішення відповідної 
двоїстої задачі. Проведені численні експерименти по знаходженню глобального мінімуму у відомих складних завдан-
нях підтверджують ефективність нового методу. 

Ключові слова: складна система, глобальна оптимізація, точна квадратична регуляризація, двоїста задача, 
опуклі множини і функції. 

We offer a new scheme for the simulation of complex systems. It includes a periodic global optimization system at 
predetermined time intervals from the mathematical model by modifying the interval boundaries. We propose a new method 
of exact quadratic regularization for the global optimization of complex systems. This method allows to transform the 
problem of global optimization in to maximum the of norm of the vector on the convex set. The resulting convex set is 
approximated by the intersection of the ball, and the maximum of the norm of the vector at the intersection of the balls is the 
solution corresponding dual problem. Numerous experiments confirm the effectiveness of the new method. 

Key words: complex system, global optimization, exact quadratic regularization, dual problem, convex sets and function. 

Постановка проблемы. Системы, которые нас окружают, можно разбить на два 
класса: естественные и искусственные. Существует гипотеза, что естественные систе-
мы (например, вселенная или человек) функционируют в соответствии с некоторым ва-
риационным принципом (критерием). В каждый момент времени система минимизиру-
ет или максимизирует заданный критерий. Естественно, что сам критерий естественной 
системы не всегда можно определить однозначно. Однако природа в естественных сис-
темах не может прогнозировать их будущее состояние. Поэтому естественные системы 
в своем развитии находят только локальные решения. Часто эти решения обеспечивают 
устойчивость системы, но возможны исключения. Этим можно объяснить природные 
катаклизмы. В тоже время искусственные системы должны создаваться и функциони-
ровать в соответствии с заданным критерием качества, который должен быть максима-
льным (минимальным) на заданном интервале времени. Выбор локальных решений при 
построении сложных систем приводит к невосполнимым ресурсным потерям. Учиты-
вая то, что критерием оптимизации функционирования сложной системы является фу-
нкционал, интервал времени на котором ищется его оптимальное значение, не может 
быть большим. Это связано с тем, что с течением времени меняется структура сложной 



№ 3 (67), 2013 ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

VISNYK OF CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

 10

системы. В конце заданного интервала необходимо модифицировать математическую 
модель системы и ее критерий качества. Модификация включает уточнение параметров 
системы, часть из которых может быть включена в переменные модели следующего 
интервала времени ее функционирования. Таким образом, сложная система оптимально 
функционирует и модернизируется в фиксированные моменты времени. Схема функ-
ционирования сложной системы представлена на рис. 1. 

 
Рис.1. Схема математического моделирования сложных динамических систем 

Данная схема функционирования сложной системы будет эффективной, если на ка-
ждом этапе осуществляется глобальная оптимизация системы. Именно глобальная оп-
тимизация является «узким местом» при реализации сложных систем. Существуют ма-
тематические модели сложных систем, содержащих 2n, n! или более локальных 
минимумов. Для таких систем любой метод локальной оптимизации будет «застревать» 
в окрестности каждой начальной точки.  

Будем предполагать, что математическая модель системы может быть представлена в виде 

},,...,1,0)(|)(min{ 0
n

i Exmixfxf ∈=≤ , (1) 

где все )(xfi − дважды дифференцируемые функции, а nE − евклидово пространство. 

Функция )(0 xf определяет критерий функционирования системы, а функции )(xfi  − 
ограничения. Даже в том случае, когда поведение системы описывается системой диф-
ференциальных уравнений, то при численной реализации математические модели таких 
систем преобразуются к виду (1). Задача (1) является достаточно сложной, поэтому для 
ее решения предлагаются различные методы случайного поиска [1-2]. Эти методы поз-
воляют найти решение задачи (1) только с некоторой вероятностью. Поэтому поиск бо-
лее эффективных методов глобальной оптимизации продолжается [3]. 

Метод точной квадратичной регуляризации. Рассмотрим метод точной квадратичной 
регуляризации [3], который позволяет преобразовать задачу (1) к максимизации нормы век-
тора на выпуклом множестве. Это преобразование содержит две новых переменных dxn ,1+ и 
два параметра s, r. Используем переменную xn+1 для преобразования задачи (1) к виду 

},,,...,1,0)(,)(|min{ 101
n

inn Exmixfxsxfx ∈=≤≤+ ++  (2) 

где значение параметра s выбираем таким, чтобы ,||||)( 2**
0 xsxf ≥+ x* − решение задачи (1) 

(значение параметра s можно уточнить после решения задачи (1)). Далее, с помощью не-
линейного преобразования x = Az, где матрица А порядка )1()1( +×+ nn имеет вид 
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задачу (2) преобразуем к виду 

},,,...,1,0)(,||||)(|||min{|| 12
0

2 +∈=≤≤+ n
i Ezmizfzszfz  (3) 

где ),...,( 1 nzzz = , ),( 1+= nzzz . Существует такое значение r > 0, что все функции 

mizrzfzgzrszfzg ii ,...,1,||||)()(,||||)1()()( 22
00 =+=−++=  

будут выпуклыми для допустимых значений z. 

Математическая модель системы 
с глобальной оптимизацией 

Модификация матема-
тической модели 
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Таким образом, задача (3) сведена к следующей 

},||||,,...,0,)(|||min{|| 22 dzrmidzgz i ==≤  (4) 

где все gi(z) – выпуклые функции, а d – новая переменная. В задаче (4) необходимо най-
ти минимальное допустимое значение d, тогда соответствующая ему точка z* будет 
принадлежать границе шара }|||||{)( 2

2 dzrzdS ≤= . Точка глобального минимума z* за-
дачи (4) будет точкой касания двух выпуклых множеств },...,0,0)(|{)(1 mizgzdS i =≤= и 

)(2 dS при минимальном значении d, которое находим, решая выпуклую задачу 

}||||,,...,0,)(|min{ 2 dzrmidzgd i ≤=≤ . (5) 

Если решение задачи (5) принадлежит границе множества )(2 dS , то задача (1) ре-

шена. В этом случае .** zx =  В противном случае, необходимо решать задачу 

}||||,,...,0,)(|||max{|| 22 dzrmidzgz i ==≤  (6) 

и искать минимальное значение d, при котором граница множества )(1 dS  коснется по-
верхности шара )(2 dS . Задача (6) является многоэкстремальной, но эффективно разре-
шимой. Если выпуклое множество )(1 dS совпадает с прямоугольным параллелепипедом 
с центром в точке c, то решение задачи (6) находим, решая выпуклую задачу 

},...,0,)(|max{ midzgzc i
T =≤  

и находим минимальное значение d, для которого выполняется условие .|||| 2 dzr =  Это 
условие будет справедливым и для любого центрально симметричного множества 

)(1 dS . Таким образом, центр выпуклого множества )(1 dS позволяет определить решение 
задачи (6). Это означает, что для решения задачи (6) могут быть использованы прямо-
двойственные методы внутренней точки [4], которые используют аналитический центр 
выпуклого множества )(1 dS . В общем случае, в задаче (6) переменную d будем фикси-
ровать и решать последовательность задач 

,...1,},,...,0,)(|||max{|| 0
2 =+==≤ kkhddmidzgz i , (7) 

где d0 – решение задачи (5), а h – интервал изменения переменной d. Значение перемен-
ной d, удовлетворяющее условию dzr =2|||| , находим методом дихотомии (при увели-

чении переменной d значение целевой функции 2|||| z  возрастает). 
Заметим, что решение задачи (7) не меняется при увеличении параметров s и r, но 

при увеличении значения r допустимое множество этой задачи стремится к пересече-
нию шаров (квадратичное слагаемое 2||||zr будет доминировать в функциях )(zgi ). Для 
этого необходимо определить центры выпуклых множеств midzgz i ,...,0},)(|{ =≤ и их 
радиусы. Таким образом, задача (7), при фиксированном значении d, аппроксимируется 
следующей задачей 

},...,0,|||||||max{|| 222 mirazz i
i =≤− , (8) 

которая эффективно решается двойственным методом. Двойственная задача для (8) бу-
дет иметь вид 
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 (9) 

Задача (9) будет выпуклой, если выполняется условие 
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.1
0
∑
=

>λ
m

i
i  (10) 

Если условие (10) не выполняется, то ограничения задачи (8) необходимо дополнить 
ограничением ||z – a||2 ≤ R2, где значение a выбираем из условия z* − a < 0, а R − достаточ-
но большое число (z* − решение задачи (8)). Задачу (9) решаем прямо-двойственным ме-
тодом внутренней точки [4] и подставляем найденное решение в формулу 

∑

∑

=

=

−λ

λ
= m

i
i

m

i

i
ia

z

0

0

1
, 

найденную методом множителей Лагранжа, и находим решение прямой задачи (8). Это 
решение будет совпадать с решением задачи (6) с заданной точностью. 

Решение прикладных задач. Задача 1. Необходимо минимизировать вес пружины 
с параметрами, представленными на рис. 2 [5]. 

 

 
Рис.2. Параметры пружины 
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Задача 2. Минимизация веса преобразователя скорости [6] 
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Задача 3. Оптимальный проект рефрижераторной системы [6]. Найти 
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Задача 4. Минимизация стоимости проекта трансформатора [7]. Найти 
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Приведенные примеры показывают сложную структуру задач оптимизации механи-

ческих систем. Большое число задач оптимального проектирования в механике приве-
дено в работе [8]. 

С помощью метода точной квадратичной регуляризации было решено много извес-
тных тестовых задач, в которых найдены точки глобальных минимумов [9]. Приведем 
решения рассмотренных выше задач. В задаче 1 найдено f(x*) = 0.012665 в точке x* = 
(0.051688332, 0.35670021, 11.28999353), что совпало с лучшим значением глобального 
минимума, найденного другими методами f(x*) = 0.012665. В задаче 2 найдено f(x*) = 
2996.347 в точке x* = (3.5, 0.7, 17, 7.3, 7.8, 3.3502147, 5.28668164), что также совпало с 
глобальным минимумом, найденным другими методами. В задаче 3 найдено 
f(x*) = 0.0311596 в точке x* = (0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 1.524, 1.524, 5, 2, 
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0.001, 0.001, 0.007294, 0.087531), что лучше значения, найденного другими методами 
f(x*) = 0.057406. Наконец, в задаче 4 найдено f(x*) = 135.075963 в точке x* = (5.332809, 
4.656604, 10.43367, 12.08154, 0.752611, 0.878648), что практически совпадает со значе-
нием глобального минимума, найденного другими методами f(x*) = 135.075961. 

Выводы. Предложена новая схема математического моделирования сложных сис-
тем с глобальной оптимизацией. Рассмотренный метод точной квадратичной регуляри-
зации для решения многоэкстремальных задач был проверен на множестве известных 
тестовых задач [9-11], задач с области оптимального проектирования. Он показал пре-
имущество над существующими методами глобальной оптимизации в скорости и точ-
ности достижения точки глобального минимума. Данный метод может быть использо-
ван для реализации предложенной схемы математического моделирования. 
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COMPARATIVE  ANALYSIS  OF THE  DYNAMICS  OF A CHAIN  TRANSMISSION   
IN  METAL  AND POLYMER  DESIGN 

Представлено порівняльний аналіз динаміки комп’ютерного 3D-моделювання ланцюгової передачі в металевому 
та полімерному виконанні за допомогою програмного комплексу SolidWorks. З аналізу графічних залежностей чітко 
простежуються переваги застосування деталей з полімерних композитів у порівнянні з традиційними металевими 
деталями ланцюгової передачі: динамічна нерівномірність обертання ведучої та веденої зірочок; сила, яка діє між 
валиком та втулкою; сила контакту між набігаючим роликом та зірочкою. 

Ключові слова: ланцюгова передача, порівнювальне комп’ютерне 3D-моделювання. 
Представлен сравнительный анализ динамики компьютерного 3D-моделирования цепной передачи в металличес-

ком и полимерном исполнении с помощью программного комплекса SolidWorks. Из анализа графических зависимостей 
чётко прослеживаются преимущества применения деталей из полимерных композитов по сравнению с традиционны-
ми металлическими деталями цепной передачи: динамическая неравномерность вращения ведущей и ведомой звёздо-
чек; сила, действующая между валиком и втулкой; сила контакта между набегающим роликом и звёздочкой. 

Ключевые слова: цепная передача, сравнительное компьютерное 3D-моделирование. 
Comparative analysis of dynamics 3D-computer design modeling of chain transmission in metal and polymer design by 

means of program complex SolidWorks are presented. From the analysis of graphic dependences precisely traced 
advantages of application components of polymer composites as compared with traditional metal parts of chain 
transmission: dynamic irregularity of rotation the driving and driven sprockets; force that acts between the pin and bushing; 
force of the contact between the oncoming roller and sprocket. 

Key words: chain transmission, comparative 3D-computer design. 

Постановка проблеми. Актуальною проблемою машинобудування є розроблення 
формалізованих методів аналізу динаміки ланцюгових передач. Вирішення її дасть мож-
ливість підвищити якість та точність проектування деталей з полімерних композитів та 
дозволить проводити імітацію 3D-руху будь-якого ланцюгового контуру з метою оптимі-
зації як конструктивних, так і експлуатаційних параметрів та забезпечить ефективне за-
стосування чисельних методів аналізу й оптимального синтезу ланцюгових передач. 

Аналіз останніх публікацій. В основу розроблення автоматизації оптимального 
синтезу роликових ланцюгових передач на ПК покладені результати і залежності, 
отримані в [1], побудовані за блоковим принципом модульного проектування у вигляді 
пакетів прикладних програм геометричного, силового й динамічного розрахунків. 
Окремі удосконалені фрагменти комплексної методики опубліковані в [2-4]. Найбільш 
потужним підходом по зменшенню динамічних навантажень є застосування полімер-
них композитів для виготовлення деталей ланцюгових передач [5-8]. Застосування су-
часних програмних комплексів комп’ютерного 3D-моделювання опубліковано тільки 
стосовно кінематики ланцюгових передач [9]. 

Мета статті. Представити порівняльний аналіз результатів комп’ютерного 3D-
моделювання динаміки ланцюгової передачі в металевому та полімерному виконанні. 
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Виклад основного матеріалу. Оптимізаційні дослідження програмним комплексом 
SolidWorks автоматизують пошук оптимального проектування, основою якого є геоме-
трична модель. Він обладнаний технологією для швидкого виявлення основної тенден-
ції зміни часового ряду і визначення оптимального рішення з використанням мінімаль-
ної кількості повторів. 

Лінійний динамічний аналіз базується на частотних дослідженнях. Програмне за-
безпечення розраховує реакцію моделі за допомогою сумування впливів кожної моди 
(функції, рівняння) на навантаження [10]. Вплив моди залежить від частотного спектра 
навантаження, величини, напряму, тривалості та координат розташування. Рівняння 
руху не тільки пов’язані між собою через параметри мас, жорсткостей і демпфірування, 
але залежить і від системи координат, яка використовується для їх опису. 

У випадках, коли лінійний динамічний аналіз створює помилкові результати, такі як 
порушення припущень, на які він спирається, використовується нелінійний динамічний 
аналіз, який базується на інкрементному методі управління навантаженням. Він вико-
ристовується для вирішення задач з нелінійністю, що викликана поведінкою матеріалу, 
великими переміщеннями й умовами контакту. 

У нелінійному динамічному аналізі рівняння рівноваги динамічної системи на часо-
вому проміжку, t + Dt, буде мати вигляд [10]: 

[ ] { }( ) [ ] { }( ) [ ]( ) [ ]( ) { } { }( )( ) 1
 t t t t t t

i it D t D i i i it D t D t D t DМ U C U K DU R F
+ + −+ + + ++ + = −&& & , (1) 

де [ ]М  – матриця мас системи; 

[ ]С  – матриця демпфірування системи; 

[ ]( )iDt Кt+  – матриця жорсткості системи; 

{ }( )iDt Rt+  – вектор зовнішніх прикладених вузлових навантажень; 

{ }( )1−+ iDt Ft  – вектор внутрішніх утворених у вузлах сил на повторі (і – 1); 

[ ]( )iDt DUt+  – вектор зростаючих вузлових переміщень на повторі (і);  

{ }( )iDt Ut+  – вектор повного переміщення на повторі (і); 

{ }( )iDt Ut &+  – вектор повної швидкості на повторі (і); 

{ }( )iDt Ut &&+  – вектор повного прискорення на повторі (і). 
Використовуючи схеми інтегрування неявного часу, такі як Newmark-Beta або Wilson-

Theta та використовуючи ітераційний метод Ньютона, рівняння (1) матиме вигляд: 
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де { }( )iDt Rt+  – вектор ефективного навантаження; 
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[ ]( )iDt Kt+  – матриця ефективної жорсткості; 

[ ]( ) [ ]( ) [ ] [ ]CaMaKK iDtiDt tt

10 ++= ++  

а0, а1, а2, а3, а4 і а5 – константи неявних методів інтегрування. 
Для вирішення ітераційних схем нелінійного динамічного аналізу доступні: алго-

ритм Ньютона-Рафсона (NR) та змінний алгоритм Ньютона-Рафсона (МNR). 
Рівняння сили контакту між двома контактуючими деталями, Н [10]: 

( ) ( ) dtdg,c,dg,КрокgkF MAXMAX
e

n ⋅+⋅= 00 , 
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де k – жорсткість матеріалу на границі взаємодії між двома контактуючими деталями; 
g – проникнення однієї геометрії тіла в іншу; 
е – показник передбачуваної експоненціальної сили в порівнянні зі зміщеною мо-

деллю; 
dMAX – граничне проникнення; 
сМАХ – максимальне демпфірування на границі взаємодії; 

dtdg  – швидкість проникнення в точці контакту. 
1. Побудова 3D-моделей ланцюгових передач. Побудуємо 3D-моделі ланцюгових 

передач у металевому (рис. 1, а) та полімерному (рис. 1, б) виконанні за такими параме-
трами: кількість зубців ведучої зірочки z1 = 15; кількість зубців веденої зірочки z2 = 25; 
профіль зубця – "зі зміщенням"; клас точності зірочки "А"; ланцюг ПР-19,05-3108; кут 
нахилу лінії центрів "0".  

  
а б  

Рис. 1. 3D-моделі ланцюгових передач: а – у металевому виконанні; б – у полімерному виконанні 

Для побудови ланцюгової передачі в полімерному виконанні (матеріал зірочок та ланок 
ланцюга – поліамід ПА6-210КС) використаємо пружну монолітну ланку ланцюга [11]. 

2. Вихідні параметри. Параметри, які були задані для дослідження динаміки лан-
цюгових передач: 

- напрямок обертання ведучої зірочки – проти годинникової стрілки зі швидкістю 
n1 = 300хв-1; 

- момент опору веденої зірочки Т2 = 100 Н·м; 
- проміжок часу, протягом якого відбуватиметься дослідження, – від 0 до 4 се-

кунд, що відповідає більш, ніж двом періодам обертання ланцюгового контуру; 
- силу земного тяжіння направимо в напрямку, протилежному осі Y. 
Охарактеризуємо час дослідження 3D-механізмів: 
- від 0 до 0,5 секунди ведуча зірочка передачі поступово набирає оберти (0-300 хв-1); 
- від 0,5 до 3,5 секунд – система переходить на усталений режим роботи; 
- від 3,5 до 4 секунд ведуча зірочка поступово зменшує свої оберти (300-0 хв-1). 
3. Аналіз результатів дослідження. Розглянемо та проаналізуємо графіки, отрима-

ні в результаті дослідження руху ланцюгових передач за допомогою програмного про-
дукту SolidWorks. Для побудови порівняльних динамічних характеристик виберемо на-
бігаючий ролик ланцюга (рис. 1, а) на ведучу зірочку в металевому виконанні і 
набігаючу пружну монолітну ланку ланцюга (рис. 1, б) в полімерному виконанні та їх 
контактні пари. 

3.1.1. Динамічна нерівномірність обертання ведучої зірочки в металевому (рис. 2, а) 
та полімерному (рис. 2, б) виконанні в площині ХY. 
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а  б 

Рис. 2. Динамічна нерівномірність обертання ведучої зірочки в площині ХY:  
а – у металевому виконанні;б – у полімерному виконанні 

З графіків (рис. 2) видно, що динамічна нерівномірність обертання ведучої зірочки 
ланцюгової передачі в полімерному виконанні (рис. 2, б) прямує до нуля, в порівнянні з 
металевим виконанням (рис. 2, а). 

3.1.2. Динамічна нерівномірність обертання ведучої зірочки в металевому (рис. 3, а) 
та полімерному (рис. 3, б) виконанні в площині ХZ. 

  
а б 

Рис. 3. Динамічна нерівномірність обертання ведучої зірочки в площині ХZ:  
а – у металевому виконанні: б – у полімерному виконанні 

Крива графіка (рис. 3, б) чітко демонструє зменшення діапазону значень динамічної 
нерівномірності обертання ведучої зірочки та його сталість і стійкість в порівнянні з 
металевим виконанням (рис. 3, а), в якого він набагато більший. 

3.1.3. Динамічна нерівномірність обертання ведучої зірочки в металевому (рис. 4, а) 
та полімерному (рис. 4, б) виконанні в площині YZ. 

  
а б 

Рис. 4. Динамічна нерівномірність обертання ведучої зірочки в площині YZ: 
 а – у металевому виконанні; б – у полімерному виконанні 

З графіків (рис. 4) видно, що діапазон значень та максимальні піки динамічної нері-
вномірності обертання ведучої зірочки в полімерному виконанні (рис. 4, б) значно 
менший у порівнянні з металевим виконанням (рис. 4, а). 

3.2.1. Динамічна нерівномірність обертання веденої зірочки в металевому (рис. 5, а) 
та полімерному (рис. 5, б) виконанні в площині ХY. 
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а б 

Рис. 5. Динамічна нерівномірність обертання веденої зірочки в площині ХY:  
а – у металевому виконанні; б – у полімерному виконанні 

Поведінка кривих графіків динамічної нерівномірності обертання веденої зірочки 
(рис. 5) аналогічна кривим (рис. 2), які підтверджують зменшення динаміки ланцюгової 
передачі при застосуванні полімерних деталей ланцюгового контуру та зірочок у порі-
внянні зі своїм металевим прототипом. 

3.2.2. Динамічна нерівномірність обертання веденої зірочки в металевому (рис. 6, а) 
та полімерному (рис. 6, б) виконанні в площині ХZ. 

 
а б 

Рис. 6. Динамічна нерівномірність обертання веденої зірочки в площині ХZ:  
а – у металевому виконанні; б – у полімерному виконанні 

З графіків (рис. 6) видно, що при застосуванні полімерних деталей (рис. 6, б) відбува-
ється зменшення та пониження діапазону значень динамічної нерівномірності обертання 
веденої зірочки в порівнянні з металевим виконанням ланцюгової передачі (рис. 6, а). 

3.2.3. Динамічна нерівномірність обертання веденої зірочки в металевому (рис. 7, а) 
та полімерному (рис. 7, б) виконанні в площині YZ.  

  
а б 

Рис. 7. Динамічна нерівномірність обертання веденої зірочки в площині YZ:  
а – у металевому виконанні; б – у полімерному виконанні 

Крива графіка (рис. 7, б) відображає зменшення значень піків та пониження діапа-
зону їх стійкості і сталості в порівнянні з металевим виконанням ланцюгової передачі 
(рис. 7, а). 

3.3.1. Сила, яка діє у шарнірі ланцюгової передачі в металевому (рис. 8, а) та поліме-
рному (рис. 8, б) виконанні в площині ХZ. 
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а б 
Рис. 8. Сила, яка діє в шарнірі ланцюга в площині ХZ:  

а – у металевому виконанні; б – у полімерному виконанні 

Верхні піки кривих (рис. 8) характеризують проходження шарніра по ведучій вітці 
ланцюгового контуру, а нижні – по веденій. Проміжки підняття кривої з нижніх піків 
до верхніх характеризують огинання шарніром веденої зірочки і навпаки, опускання 
кривої з верхніх піків до нижніх – огинання шарніром ведучої зірочки. Діапазон як ма-
ксимальних, так і мінімальних значень кривої графіка рис. 8, б набагато менший, більш 
стійкий та сталий порівняно із значеннями рис. 8, а. 

3.3.2. Сила, яка діє у шарнірі ланцюгової передачі в металевому (рис. 9, а) та поліме-
рному (рис. 9, б) виконанні в площині YZ. 

  
а б 
Рис. 9. Сила, яка діє у шарнірі ланцюга в площині YZ:  

а – у металевому виконанні; б – у полімерному виконанні 

Як видно з рис. 9, верхні піки кривих характеризують покидання контакту шарніра з 
ведучою зірочкою, а нижні – з веденою зірочкою. Діапазон значень (горизонтальні від-
різки на кривих) у полімерному виконанні (рис. 9, б) стійкий та сталий у порівнянні зі 
значеннями в металевому виконанні (рис. 9, а) (при збільшеному масштабі це стає 
більш очевидним). 

3.4. Сила контакту: між ведучою зірочкою і роликом ланцюга (рис. 10, а); між ве-
дучою зірочкою та пружною монолітною ланкою (рис. 10, б). 

  
а б 

Рис. 10. Сила контакту: а – між ведучої зірочкою і набігаючим роликом;  
б – між ведучої зірочкою і пружною монолітною ланкою 

Графіки (рис. 10) демонструють, що сила контакту (удар) між ведучою зірочкою і 
набігаючим роликом ланцюга (рис. 10, а) більша в порівнянні з контактом пружної мо-
нолітної ланки та ведучої зірочки (рис. 10, б). 
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Висновки. За допомогою програмного забезпечення SolidWorks були побудовані 
3D-моделі ланцюгових передач (рис. 1) та проаналізована їх динаміка на основі отри-
маних графіків: 

- динамічної нерівномірності обертання ведучої та веденої зірочок у площинах: 
ХY, ХZ, YZ (рис. 2-7); 

- сили, яка діє у шарнірі ланцюгової передачі в площинах: ХZ, YZ (рис. 8, 9); 
- сили контакту (рис. 10). 
З аналізу кривих графіків випливає, що ланцюгова передача в полімерному її вико-

нанні забезпечує: 
- пониження діапазону, стійкість та сталість значень динамічної нерівномірності 

обертання як ведучої, так і веденої зірочок у площинах: ХY, ХZ, YZ; 
- пониження діапазону, стійкість та сталість значень сили, що діє у шарнірі у 

площинах: ХZ, YZ; 
- зменшення сили контакту. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ ТРЕНИИ 
И ИЗНОСЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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National Aviation University, Kyiev, Ukraine 

SIMULATION OF ACOUSTIC EMISSION SIGNALS AT FRICTION  AND 
WEARING OF SURFACES FROM COMPOSITE MATERIALS  

Проведено моделювання результуючого сигналу акустичної емісії, який формується при терті та зношуванні повер-
хонь із композиційних матеріалів. Встановлено закономірності зміни амплітудних параметрів формованого результуючо-
го сигналу акустичної емісії. Визначено процентний приріст параметрів результуючого сигналу акустичної емісії. Про-
аналізовано інформативність амплітудних параметрів формованого результуючого сигналу акустичної емісії. 

Ключові слова: акустична емісія, сигнал, закономірності зміни, зношування, композиційні матеріали, стале 
зношування, катастрофічне руйнування, процентний приріст параметрів сигналів, акустичне випромінювання. 

Проведено моделирование результирующего сигнала акустической эмиссии, который формируется при трении 
и износе поверхностей из композиционных материалов. Установлены закономерности изменения амплитудных па-
раметров формируемого результирующего сигнала акустической эмиссии. Определен процентный прирост пара-
метров результирующего сигнала акустической эмиссии. Проанализировано информативность амплитудных пара-
метров формируемого результирующего сигнала акустической эмиссии. 

Ключевые слова: акустическая эмиссия, сигнал, закономерности изменения, износ, композиционные материалы, 
стабильный износ, катастрофическое разрушение, процентный прирост параметров сигналов, акустическое излучение. 

In the article the simulation of acoustic emission resultant signal is conducted, which one is reshaped at friction and 
wearing of surfaces of composite materials. Are established of regularity of change of amplitude parameters of acoustic 
emission resultant signal. The percentage increment) of parameters of acoustic emission resultant signal is determined. The 
analysis of self descriptiveness amplitude parameters of reshaped acoustic emission resultant signal is conducted. 

Key words: acoustic emission, signal, regularity of change, wearing, composite materials, stable wearing, disastrous 
destruction, percentage increment of signals parameters, acoustic radiation. 

Постановка завдання. Питанням використання, випробування та дослідження 
композиційних матеріалів (КМ) у вузлах тертя приділяється підвищена увага в науко-
во-технічній літературі. Дослідження, що проводяться, спрямовані на оптимізацію ви-
бору типу КМ, а також на оптимізацію режимів роботи самого вузла тертя. Отримані 
результати показують, що використання традиційних методів досліджень, які основані 
на аналізі механічних величин (момент тертя, коефіцієнт тертя тощо), дозволяє виявля-
ти розвиток макропроцесів зношування поверхневих шарів фрикційного контакту. Од-
нак з погляду контролю та діагностики вузлів тертя важливою задачею є фіксація мік-
ропроцесів руйнування, що починають розвиватися в поверхневих шарах фрикційного 
контакту. Такі процеси є початковими етапами зародження необоротного руйнування 
поверхневих шарів, які поступово призводять до катастрофічного руйнування вузла те-
ртя. Це повною мірою відноситься і до вузлів тертя з КМ. 

При дослідженні процесів тертя та зношування поверхонь фрикційного контакту з тра-
диційних матеріалів (з кристалічною структурою) та КМ використовуються і нетрадиційні 
методи, які мають високу чутливість до мікропроцесів руйнування. Одним з таких методів 
є метод акустичної емісії (АЕ). Результати досліджень з використанням методу АЕ пока-
зують, що реєстровані сигнали АЕ є відображенням кінетики процесів, що розвиваються в 
поверхневих шарах матеріалів на субмікро-, мікро- і макрорівнях. Це може бути викорис-
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тано під час розроблення методів контролю та діагностики стану вузлів тертя, включаючи і 
вузли тертя з КМ. Мала інерційність і висока чутливість методу АЕ дозволяє отримувати 
значні обсяги інформації про процеси в зоні фрикційного контакту. Однак інтерпретація 
отриманої інформації потребує встановлення однозначних зв’язків між параметрами акус-
тичного випромінювання та параметрами процесів, що розвиваються. Такі дослідження 
дозволяють визначати закономірності зміни параметрів акустичного випромінювання при 
дії різних факторів, що є основою в розробленні методів контролю та діагностики вузлів 
тертя з КМ. Безумовно, що інтерес представляють і дослідження зміни основних парамет-
рів акустичного випромінювання при переході зі стадії сталого до стадії катастрофічного 
зношування поверхонь фрикційного контакту вузлів тертя з КМ. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Метод АЕ широко використовується 
при дослідженні процесів тертя та зношування поверхонь, які виготовлені з матеріалів з 
кристалічною структурою та КМ [1-2]. Отримані результати показують, що протягом 
всього процесу тертя відбувається видозміна реєстрованого акустичного випромінюван-
ня. Це свідчить про малу інерційність методу та високу його чутливість до мікропроце-
сів, які розвиваються в поверхневих шарах матеріалів, тобто високу чутливість методу до 
зміни механізмів тертя та зношування. Однак інтерпретація цих процесів за сигналами 
АЕ є достатньо складним завданням, що обумовлено складністю теоретичних дослі-
джень, а також складністю проведення спрямованих експериментальних досліджень. 

У роботах [3-5] були розглянуті результати моделювання сигналів АЕ, які форму-
ються при руйнуванні КМ під дією статичної поперечної сили. Результати проведених 
досліджень дозволили провести опис сигналу АЕ, що формується при руйнуванні КМ, 
у вигляді 
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де 0 0 SU N β δ=  – максимально можливе зміщення, що виникає при миттєвому руйну-

ванні всіх елементів КМ; N0 – вихідна кількість елементів КМ; β  – коефіцієнт пропор-

ційності; Sδ  – параметр, числове значення якого визначається формою одиночного ім-

пульсу збурення, що виникає при руйнуванні одного елемента КМ; α  – швидкість 
навантажування елементів КМ; t, 0t  – відповідно поточний час та час початку руйну-

вання елементів КМ; g – коефіцієнт, що залежить від геометричних розмірів елементів 
КМ; r, 0υ  – константи, які залежать від фізико-механічних характеристик КМ. 

Модель сигналу АЕ, що описується виразом (1), була застосована при опису резуль-
туючого сигналу АЕ, який формується при терті поверхонь із КМ. У роботі [5] резуль-
туючий сигнал АЕ представлено у вигляді суми імпульсних сигналів АЕ, які форму-
ються на площадках контактної взаємодії поверхонь вузла тертя 

∑ −=
j

jjp ttUtU )()( , (2) 

де j – порядковий номер площадки контактної взаємодії (j = 1, 2, 3, ..., m); )( jj tU  – j-ий 

імпульсний сигнал АЕ, згідно з виразом (1), який формується на j площадці контактної 
взаємодії; jt  – момент часу появи j-го сигналу АЕ; m – загальна кількість імпульсних 

сигналів АЕ, які формуються на довжині реалізації (часу роботи вузла тертя). 
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Згідно з (2), у роботі [5] проведено моделювання результуючих сигналів АЕ залеж-
но від параметра 0υ , що входить до виразу (1) і який характеризує властивості КМ. По-

чатковими умовами при моделюванні результуючих сигналів АЕ, згідно з (2), були на-
ступні. Вузол тертя являє собою сукупність поверхонь фрикційного контакту у вигляді 
роликів або циліндрів (рис. 1). Одна з поверхня фрикційного контакту здійснює непе-
рервне переміщення відносного іншої. Площадка контактної взаємодії являє собою де-
яку малу ділянку TS  у площині перекриття S поверхонь (рис. 1), яка змінює своє поло-

ження у часі. При обертанні вузла тертя в межах цієї площадки контактної взаємодії TS  

відбувається руйнування визначеної кількості 0N  елементів КМ. Елементи КМ мають 

певні фізико-механічні характеристики та розміри, які визначаються параметрами 0υ , r 

та g, що входять у вираз (1). 
За таких умов момент часу jt  появи імпульсного сигналу АЕ, згідно з виразом (2), 

можна представити у вигляді суми стаціонарної та випадкової складових 

δ±∆= jj tjt , (3) 

де jt∆  – інтервал часу між початком появи наступного та попереднього імпульсного си-

гналу АЕ; δ  – випадкова складова в моменті часі появи кожного наступного сигналу АЕ. 
 

    
а б 

Рис. 1. Кінематичні схеми вузлів тертя у вигляді роликів (а) та циліндрів (б): V1 – швидкість обертання 

пари тертя; S – площа перекриття поверхонь пари тертя; TS – площадка контакту в площі перек-

риття поверхонь пари тертя;  m, d, d1, d2 – розміри елементів пари тертя 

Введення складової δ  обумовлено існуванням неоднорідності властивостей елеме-
нтів КМ, нестабільністю положення площадки TS , що руйнується в площі перекриття S 

(рис. 1), нестабільність швидкості обертання вузла тертя тощо. 
Результати проведених досліджень показали, що результуючи сигнали АЕ, згідно з 

(2), з урахуванням (3), являють собою неперервні сигнали. Вони характеризуються де-
яким середнім рівнем амплітуди та величиною її розкиду. Моделювання результуючих 
сигналів АЕ дозволило визначити закономірності зміни їх параметрів при зміні власти-
востей КМ. 

Згідно з рівнянням (2), з урахуванням (3), можна провести моделювання результую-
чих сигналів АЕ, які формуються при переході вузла тертя із КМ зі стадії сталого зно-
шування до стадії катастрофічного руйнування його поверхонь. 

Мета статті.  В роботі буде проведено моделювання результуючих сигналів АЕ, які 
формуються на стадії сталого зношування та при переході зі стадії сталого до стадії ка-
тастрофічному зношуванні поверхонь вузла тертя із КМ. Буде проведено аналіз амплі-
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тудних параметрів формованих сигналів АЕ. Також буде проведено аналіз інформатив-
ності параметрів формованих сигналів АЕ та визначено найбільш чутливі параметри до 
зміни процесів тертя поверхонь фрикційного контакту. 

Результати досліджень. При моделюванні акустичного випромінювання, що фор-
мується під час руйнування поверхонь фрикційного контакту, приймемо умови роботи 
вузла тертя такими, як і в роботі [5], що розглянуто вище (рис. 1). Моделювання ре-
зультуючих сигналів АЕ будемо проводити у відносних одиницях, а всі параметри, які 
входять у вирази (1), (2) та (3), будуть приведені до безрозмірних величин. 

При моделювання акустичного випромінювання будемо розглядати різні стадії тер-
тя та зношування поверхонь фрикційного контакту. Кожна з цих стадій буде характери-
зуватися зміною умов роботи вузла тертя і, відповідно, зміною параметрів моделюван-
ня. Це обумовлено тим, що у процесі тертя відбувається поступовий перехід зі стадії 
сталого до стадії катастрофічного зношування. При цьому, згідно з існуючим уявлення 
про тертя та зношування поверхонь фрикційного контакту, можна виділити такі стадії: 
стале зношування, зародження катастрофічного зношування, перехід зі стадії сталого 
до стадії катастрофічного зношування і стадія сталого катастрофічного зношування. 

Тому при розрахунках параметрів результуючих сигналів АЕ визначимо такі етапи 
моделювання: 

− перший етап – стадія сталого зношування поверхонь фрикційного контакту з КМ. 
Цю стадію будемо характеризувати постійністю умов навантаження, постійністю фізи-
ко-механічних характеристик КМ, постійністю геометричних розмірів елементів КМ, а 
також постійною площею контактної взаємодії, тобто постійністю кількості елементів 
КМ, що руйнуються; 

− другий етап – стадія передруйнування, яка передує стадії переходу до катастрофі-
чного руйнування поверхонь фрикційного контакту. На цій стадії будемо враховувати 
зростання контактного навантаження, а також величини граничного напруження руй-
нування елементів КМ при постійній площі фрикційного контакту (кількості елементів, 
що руйнуються), постійності фізико-механічних характеристик КМ, а також постійнос-
ті геометричних розмірів елементів КМ; 

− третій етап – стадія катастрофічного руйнування поверхонь фрикційного контак-
ту. Ця стадія буде характеризуватися подальшим зростанням контактного навантажен-
ня, а також величиною порогового напруження руйнування елементів КМ. При цьому 
будемо враховувати зростання площі фрикційного контакту КМ при постійності фізи-
ко-механічних характеристик КМ, а також постійності геометричних розмірів елемен-
тів КМ; 

− четвертий етап – стадія сталого катастрофічного зношування поверхонь фрикцій-
ного контакту. Цю стадію будемо характеризувати сталістю контактного навантаження, 
а також величиною порогового напруження руйнування поверхонь при зростанні площі 
фрикційного контакту із КМ. При цьому постійними будуть фізико-механічні характе-
ристик КМ, а також геометричні розміри його елементів.  

З урахуванням визначених умов проведемо моделювання результуючих сигналів АЕ 
на кожній стадії тертя та зношування поверхонь з врахуванням зростання граничного 
рівня руйнування та площі контактної взаємодії поверхонь пари тертя із КМ при пос-
тійності інших параметрів, що входять до виразу (1). 

При проведенні розрахунків результуючих сигналів АЕ будемо вважати, що на всіх 
стадіях зношування поверхонь фрикційного контакту із КМ коефіцієнт тертя f буде до-
рівнювати одиниці, тобто f =1. Також будемо вважати, що для заданої початкової шви-
дкості α  величина навантаження Р дорівнює одиниці, тобто Р = 1. При цьому зростан-
ня величини Р приводить до додаткового миттєвого зростання швидкості руйнування 
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елементів КМ відносно початкової швидкості α . Це означає, що при початковій швид-
кості α  руйнування елементів КМ із збільшенням величини Р відбувається миттєве 
зростання α  до величини iα =α + iα∆ , де i – номер приросту навантаження. 

При моделюванні приймемо, що початкове значення α%  на стадії сталого зношуван-
ня становить α% =200, а величина P%  дорівнює одиниці. Вважатимемо, що при переході 
зі стадії сталого зношування до стадії передруйнування, яка передує стадії катастрофі-
чного зношування, відбувається лінійне зростання величини P%  від P% =1 до P% =2. При 
цьому миттєва швидкість руйнування буде зростати від α% =200 до α% =400, тобто зі зро-
станням Р руйнування буде починатися при α% =200 і миттєво переходити до α% =400. 
Таке зростання α%  буде приводити і до зростання граничного напруження руйнування.  

При моделюванні приймемо, що час початку руйнування 0t%  першої площадки кон-

тактної взаємодії у відносних одиницях буде становити 0t% =0,0006. При цьому зі зрос-

танням α%  час початку руйнування елементів КМ не змінюється. Для заданих значень 
α%  і 0t%  проведемо розрахунки залежностей зміни еквівалентних напружень σ%  при руй-

нуванні елементів КМ, згідно з [6], за результатами яких визначимо граничні напру-
ження руйнування 0σ% . Результати проведених розрахунків показали, що для α% =200 і 

0t% =0,0006 граничне напруження 0σ%  руйнування дорівнює 0σ% =0,10194191, а для 

α% =400 і 0t% =0,0006 граничне напруження 0σ%  руйнування становить 0σ% =0,173464261. 

Значення параметрів 0υ , g  і r , що входять до виразу (1), приймемо рівними: 0υ% = 106; 

g% = 0,1; r%= 104. Також будемо вважати, що час 0t%  початку руйнування елементів КМ зі 

зростанням P%  залишається незмінним. При моделюванні результуючого сигналу АЕ на 
стадії сталого зношування і стадії передруйнування, тобто стадії, яка передує стадії ка-
тастрофічного зношування, будемо вважати, що площа контактної взаємодії залиша-

ється постійною величиною и дорівнює S% =1. 
Згідно з моделлю формування результуючого сигналу АЕ (2) вважається, що руйну-

вання площадок контактної взаємодії відбувається послідовним чином. Тому значення 
інтервалу часу між руйнуванням площадок контактної взаємодії або інтервал часу між 
появами імпульсних сигналів АЕ для прийнятих умов навантаження пари тертя, згідно 
з (3), буде незмінним. Його величину приймемо рівною jt∆% =1,1·10-6. Значення jt∆%  ви-

брано з урахуванням тривалості сигналу АЕ, який формується при α% =200. Тривалість 
імпульсного сигналу АЕ визначалася при розрахунках зміни його амплітуди в часі, згі-
дно з (1), для прийнятих умов моделювання. 

При розрахунках результуючого сигналу АЕ, що формується під час руйнування 

поверхонь фрикційного контакту, значення δ%  будемо змінювати в діапазоні величин 

від δ% = 0 до δ% = 5,0·10-7 випадковим чином. Для прийнятих умов моделювання на ста-
дії, що передує стадії катастрофічного руйнування поверхонь фрикційного контакту, 
відбувається поступове зростанням P% . Це приводить до миттєвого зростання α% , і, як 
наслідок, згідно з (1) відбувається зменшення тривалості формованих імпульсних сиг-
налів АЕ. Тому при моделюванні результуючого сигналу АЕ на цій стадії тертя, з ура-

хуванням зростання P%  і α% , значення jt∆%  і δ%  будемо зменшувати пропорційно змен-

шенню тривалості формованих імпульсних сигналів АЕ. 
При моделюванні результуючого сигналу АЕ на стадії катастрофічного руйнування 

поверхонь тертя, з урахуванням переходу зі стадії передруйнування, початкове значен-
ня швидкості α%  приймемо рівним α% =400. Значення P%  будемо лінійно змінювати у ді-
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апазоні величин від P% =2 до P% =2,5. При цьому миттєва швидкість руйнування буде 
зростати від α% =400 до α% =500, тобто зі зростанням Р  руйнування буде починатися при 
α% =400 і миттєво переходити до α% =500. Таке зростання α%  буде приводити і до зрос-
тання граничного напруження руйнування. Як і у попередньому випадку, час початку 
руйнування 0t%  першої площадки контактної взаємодії у відносних одиницях буде за-

лишатися незмінним. Його величина буде становити 0t% =0,0006. Для заданих значень α%  

і 0t%  проведемо розрахунки залежностей зміни еквівалентних напружень σ%  при руйну-

ванні елементів КМ, згідно з [6], за результатами яких визначимо граничні напруження 
руйнування 0σ% . Результати проведених розрахунків показали, що для α% =400 і 

0t% =0,0006 граничне напруження 0σ%  руйнування дорівнює 0σ% =0,173464261, а для 

α% =500 і 0t% =0,0006 граничне напруження 0σ%  руйнування становить 0σ% =0,198498. Зна-

чення параметрів 0υ , g  і r , що входять до виразу (1), приймемо рівними: 0υ% = 106; g% = 

0,1; r%= 104. Також будемо вважати, що час 0t%  початку руйнування елементів КМ зі 

зростанням P%  залишається незмінним. Як показують розрахунки залежностей зміни 
амплітуди імпульсних сигналів АЕ, зростання α%  приводить до зменшення їх тривалос-

ті. Тому величині jt∆%  та δ%  будемо змінювати пропорційно зменшенню тривалості ім-

пульсних сигналів АЕ відносно їх початкових значень на стадії, яка передує стадії ката-
строфічного руйнування поверхонь фрикційного контакту. При моделюванні 
результуючих сигналів АЕ на стадії катастрофічного руйнування поверхонь також бу-
демо вважати, що при збільшенні P%  відбувається лінійне зростання площі контактної 
взаємодії, тобто відбувається зростання плям фрикційного контакту. Таке зростання 

площі відбувається у діапазоні величин від S% =1 до S% =1,5. 
На останній стадії моделювання, тобто стадії стабільного катастрофічного зношуван-

ня поверхонь фрикційного контакту, будемо вважати, що процес руйнування відбуваєть-
ся з постійною швидкістю α%  і постійним значенням навантаження P% . Їх величини 
приймемо рівними: α% =500 та P% =2,5. При моделюванні, як і у попередніх випадках, бу-
демо вважати, що час 0t%  початку руйнування  першої площадки контактної взаємодії 

становить 0t% =0,0006. Для α% =500 і 0t% =0,0006 граничне напруження 0σ%  руйнування ста-

новить 0σ% =0,198498. Значення параметрів 0υ , g  і r , що входять до виразу (1), прийме-

мо рівними: 0υ% = 106; g% = 0,1; r%= 104. При цьому будемо вважати, що у процесі тертя від-

бувається подальше лінійне зростання площі контактної взаємодії поверхонь КМ. Будемо 

вважати, що таке зростання площі відбувається у діапазоні величин від S% =1,5 до S% =1,7. 
Прийняті умови для моделювання результуючих сигналів АЕ на стадіях сталого 

зношування пари тертя із КМ, стадії передруйнування, стадії катастрофічного зношу-
вання та стадії стабільного катастрофічного зношування у вигляді залежностей зміни 

навантаження P% , а також площі контактної взаємодії S%  поверхонь фрикційного конта-
кту в часі наведено на рис. 2. При побудові графіків, що наведено на рис. 2, час пред-
ставлено у вигляді ( 0

~~ tt − ). 

При моделюванні загального результуючого сигналу АЕ, який формується  при 
зношуванні поверхонь фрикційного контакту із КМ, на стадії сталого зношування про-
водилися розрахунки 4000 імпульсних сигналів, а на всіх інших визначених стадіях 
проводилися розрахунки по 1000 імпульсних сигналів. 
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Рис. 2. Графік зміни навантаження P%  та площі контактної взаємодії S%  поверхонь фрикційного  
контакту в часі у відносних одиницях при моделюванні результуючого сигналу АЕ у процесі тертя  
поверхонь із композиційного матеріалу: 1 – стадія сталого зношування поверхонь фрикційного  

контакту; 2 – стадія, яка передує катастрофічному руйнуванню поверхонь фрикційного контакту 
(стадія передруйнування); 3 – стадія катастрофічного руйнування поверхонь фрикційного контакту;  

4 – стадія сталого катастрофічного зношування поверхонь фрикційного контакту 

Результати проведеного моделювання результуючого сигналу АЕ, який формується 
при терті поверхонь фрикційного контакту із КМ на стадії сталого зношування, стадії 
передруйнування, стадії катастрофічного зношування та стадії сталого катастрофічного 
зношування, у вигляді об’єднаного графіка залежності зміни його амплітуди в часі у 
відносних одиницях показано на рис. 3. При побудові графіка, що наведено на рис. 3, 
час представлено у вигляді ( 0

~~ tt − ). 

 
Рис. 3. Графік зміни амплітуди результуючого сигналу АЕ в часі у відносних одиницях при терті  
поверхонь із композиційного матеріалу: 1 – стадія сталого зношування поверхонь фрикційного  

контакту; 2 – стадія, яка передує катастрофічному руйнуванню поверхонь фрикційного контакту;  
3 – стадія катастрофічного руйнування поверхонь фрикційного контакту; 4 – стадія сталого  

катастрофічного зношування поверхонь фрикційного контакту 

Результати проведеного моделювання показують, що при неперервності процесу тертя та 
зношування поверхонь фрикційного контакту із КМ відбувається формування неперервного 
результуючого сигналу АЕ, який має порізану форму. На всіх стадіях тертя такий результу-
ючий сигнал може характеризуватися деяким середнім рівнем амплітуди і величиною його 
розкиду, тобто стандартним відхиленням середнього рівня амплітуди та його дисперсією. 

З отриманих результатів (рис. 3) видно, що при переході пари тертя з однієї стадії 
зношування поверхонь фрикційного контакту на іншу стадію не відбувається різких змін 
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у формі формованого результуючого сигналу АЕ. Однак спостерігаються поступові змі-
ни у середньому рівні амплітуди результуючого сигналу АЕ та величинах його розкиду. 

Проведемо розрахунки параметрів результуючого сигналу АЕ на окремих ділянках у 
межах визначених стадій. До таких параметрів будемо відносити середній рівень ампліту-
ди U , а також його стандартне відхилення 

U
s
%
 та дисперсію 2

U
s
%
. За результатами проведе-

них розрахунків визначимо закономірності зміни параметрів результуючого сигналу АЕ та 
їх інформативність, тобто визначимо параметри, які є найбільш чутливими до зміни стадій 
процесу тертя та зношування поверхонь фрикційного контакту із КМ. Розрахунки серед-
нього рівня амплітуди U результуючого сигналу АЕ, його стандартне відхилення 

U
s
%
 та 

дисперсію 2

U
s
%
 будемо проводити на послідовних вибірках сигналу АЕ. Довжина кожної 

вибірки буде становити 250 значень амплітуд результуючого сигналу АЕ. 
З позиції контролю та діагностики вузлів тертя із КМ важливе значення має 

визначення переходу вузла тертя зі стадії сталого зношування до стадії катастрофічного 
руйнування. Перш за все, це стосується визначення стадії передруйнування, тобто 
визначення зародження початкової стадії катастрофічного руйнування. Тому розрахунки 
параметрів результуючего сигналу проведемо для стадій 1 і 2 (рис. 3). Результати 
проведених розрахунків амплітудних параметрів результуючого сигналу АЕ, що 
показано на рис. 3, для стадій 1 і 2 у вигляді залежностей зміни середнього рівня його 
амплітуди, стандартного відхилення та дисперсії в часі у відносних одиницях при 
розвитку процесу руйнування поверхонь фрикційного контакту із КМ показано на рис. 4. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
Рис. 4. Закономірності зміни середнього рівня  

амплітуди U%  (а), його стандартного відхилення 

U
s
%
 (б) та дисперсії середнього рівня амплітуди 

2

U
s
%
 (в) результуючого сигналу акустичної емісії в 

часі у відносних одиницях на стадії сталого  
зношування (стадія 1, рис. 3) та стадії (стадія 2, 
рис. 3), що передує стадії катастрофічного  

руйнуваннях поверхонь вузла тертя  
із композиційного матеріалу 

З отриманих результатів (рис. 4) видно, що закономірності зміни амплітудних параметрів 
формованих результуючих сигналів АЕ на визначених стадіях подібні між собою. Якщо 

розглядати стадії 1 і 2 окремо, то закономірності зміни середнього рівня амплітуди U% , його 
стандартного відхилення 

U
s
%
 та дисперсії 2

U
s
%
 на цих стадіях описуються лінійними функція-

ми. При цьому на стадії сталого зношування поверхонь КМ (на інтервалі часу t~  = 
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0,…..0,0004) практично не спостерігається зростання середнього рівня амплітуди U%  
результуючого сигналу АЕ. Параметри 

U
s
%
 та 2

U
s
%
, без врахування точки переходу до стадії 

передруйнування при t~  = 0,0004, практично також не мають зростання, а з врахуванням то-
чки переходу до стадії передруйнування при t~  = 0,0004,  мають досить мале зростання. Таке 
зростання середнього рівня стандартного відхидення і дисперсії не перевищує 4 %. Однак на 
стадії передруйнування (на інтервалі часу t~  = 0,0004,…..0,0005) спостерігається зростання 

середнього рівня амплітуди U% , його стандартного відхилення 
U

s
%
 та дисперсії 2

U
s
%
 (рис. 4). 

При цьому зростання цих параметрів практично має лінійний характер. 
Для визначення інформативності параметрів формованих сигналів АЕ проведемо 

розрахунки процентного приросту середнього рівня амплітуди U% , його стандартного 
відхилення 

U
s
%
 та дисперсії 2

U
s
%
 на стадії сталого зношування (стадія 1, рис. 3) та стадії пе-

редруйнування (стадія 2, рис. 3) щодо значень цих параметрів для першої обчислюваної 
точки на стадії сталого зношування (точка А, рис. 4). Результати проведених розрахунків 

процентного приросту U% , 
U

s
%
 та 2

U
s
%
 наведено на рис. 5, де Q∆  – процентний приріст 

середнього рівня амплітуди U% , або його стандартного відхилення 
U

s
%
, або дисперсії 2

U
s
%
. 

З отриманих результатів (рис. 5) видно, що на стадії сталого зношування практично ві-
дсутній процентний приріст середнього рівня амплітуди результуючого сигналу АЕ його 
стандартного відхилення та дисперсії. Однак на стадії передруйнування (стадії, що передує 
стадії катастрофічного руйнування), тобто на інтервалі часу t~  = 0,0004,…..0,0005, спосте-
рігається зростання процентного приросту досліджуваних параметрів. Зростання середньо-
го рівня амплітуди результуючих сигналів АЕ та його дисперсії значно перевищують зрос-
тання стандартного відхилення середнього рівня амплітуди. Оброблення отриманих даних 
показала, що на кінцевій стадії передруйнування (точка В на рис. 5) процентний приріст 
середнього рівня амплітуди результуючого сигналу АЕ перевищує у 1,4 рази процентний 
приріст його стандартного відхилення, а процентний приріст дисперсії середнього рівня 
амплітуди перевищує у 1,6 рази процентний приріст його стандартного відхилення. У той 
же час, на початковій стадії катастрофічного руйнування (точка С на рис. 5) процентний 
приріст середнього рівня амплітуди результуючого сигналу АЕ та його дисперсії переви-
щують у 5 разів процентний приріст стандартного відхилення середнього рівня амплітуди. 

 
Рис. 5. Процентний приріст середнього рівня амплітуди U% , його стандартних відхилень 

U
s
%
 та дисперсїй 

2

U
s
%
 формованого результуючого сигналу акустичної емісії на стадії сталого зношування та стадії, що 

передує стадії катастрофічного зношування поверхонь фрикційного контакту із композиційного матеріалу 



ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ № 3 (67), 2013 

VISNYK OF CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

 31

Отримані дані показують, що у реальному експерименті при розвитку процесу зно-
шування поверхонь фрикційного контакту із КМ при переході вузла тертя до стадії, яка 
передує стадії виникнення катастрофічного зношування, і на початковій стадії катаст-
рофічного зношування слід очікувати зростання середнього рівня амплітуди результу-
ючого сигналу АЕ, його стандартного відхилення та дисперсії. При цьому найбільш чу-
тливими параметрами до зміни стану поверхонь фрикційного контакту із КМ є середній 
рівень амплітуди результуючого сигналу АЕ та його дисперсія. 

Висновки і пропозиції. Проведено моделювання результуючого сигналу АЕ, що 
формується на стадії сталого зношування, стадії передруйнування, стадії катастрофіч-
ного зношування та  стадії сталого катастрофічного руйнування поверхонь фрикційно-
го контакту. Отримані результати показали, що формований результуючий сигнал АЕ є 
неперервним сигналом із порізаною формою. Такий сигнал АЕ можна характеризувати 
середнім рівнем амплітуди, його стандартним відхиленням та дисперсією. При розвит-
ку процесу зношування поверхонь із КМ відбувається зростання амплітудних парамет-
рів результуючого сигналу АЕ. Закономірності зміни даних параметрів результуючого 
сигналу АЕ подібні між собою. 

Аналіз параметрів результуючого сигналу АЕ з визначенням процентного їх приро-
сту показав, що на стадії сталого зношування практично відсутній процентний приріст 
середнього рівня амплітуди результуючого сигналу АЕ його стандартного відхилення 
та дисперсії. На стадії передруйнування (стадії, що передує стадії катастрофічного руй-
нування) спостерігається зростання процентного приросту досліджуваних параметрів. 
Однак процентний приріст середнього рівня амплітуди результуючого сигналу АЕ та 
його дисперсії значно перевищують процентний приріст стандартного відхилення сере-
днього рівня амплітуди. 

Результати проведених досліджень показують, що в реальному експерименті при 
розвитку процесу зношування поверхонь фрикційного контакту із КМ при переході ву-
зла тертя до стадії, яка передує стадії виникнення катастрофічного зношування, слід 
очікувати зростання середнього рівня амплітуди результуючого сигналу АЕ, його стан-
дартного відхилення та дисперсії. В той же час інтерес представляє дослідження енер-
гетичних параметрів результуючого сигналу АЕ, що формується при терті та зношу-
ванні поверхонь фрикційного контакту з КМ. 
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ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА ПО БАЛКЕ С УЧЁТОМ ДЕФЕКТОВ ПОВЕРХНОСТИ БАЛКИ 
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BODY MOVEMENT ALONG A BEAM TAKING INTO ACCOUNT THE DEFECTS  
OF A BEAM’S SURFACE 

Модель розрахунку руху тіла по балці вдосконалюється урахуванням вертикальних переміщень тіла, викликаних 
дефектами поверхні балки. 

Ключові слова: балка, тіло, рух, дефекти поверхні. 
Модель расчёта движения тела по балке усовершенствуется учётом вертикальных перемещений тела, выз-

ванных дефектами поверхности балки. 
Ключевые слова: балка, тело, движение, дефекты поверхности. 
The model of calculation of body movement along a beam is improved taking into account body’s vertical moving body, 

caused by the defects beam’s surface. 
Key words: beam, body, moving, defects of surface. 

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета статті. У 
[1] розглядався рух тіла по рейках козлового крана. Досліджувався вплив перепаду ро-
бочих поверхонь рейок у місці їх з’єднання. У цій роботі досліджується аналогічний 
вид дефекту поверхні балки, по якій рухається тіло. 

Математична модель. Розглянемо рух тіла по шарнірно опертій балці (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Розрахункова схема 

Силу контактної взаємодії )(tF  тіла і балки можна знайти з рівняння  

)(),()()( FFF xFxwFFd ∆++= α , (1) 

де d  – вертикальні переміщення тіла; α – вертикальні переміщення тіла у місці взаємо-
дії тіла і балки, викликані контактними деформаціями; Fw  – вертикальні переміщення 

балки у місці знаходження тіла; Fx  – горизонтальна координата цього місця; )( Fx∆  – 
вертикальні переміщення тіла, викликані дефектами шляху, по якому рухається тіло. 

Дефекти шляху задаються функціонально або чисельно. Їх характер може бути різ-
номанітним. Наприклад, це може бути прогин балки під дією власної ваги. 
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Рівняння (1) є узагальненням відомого рівняння поперечного удару тілом по балці, 
запропонованого С.П. Тимошенком [2]. Це рівняння (без урахування дефектів поверхні 
конструкції) було застосоване у [3]. 

Вертикальні переміщення тіла d  можна визначити за допомогою формули 

( ) ( )( )∫ −−++=
t

dttttF
M

t
gtddtd

0

111

2

0

.

0 ,
1

2
 (2) 

де 0d , 0

.

d  – початкові вертикальні переміщення і швидкість тіла; g  – прискорення зем-

ного тяжіння; M – маса тіла; t – час. 
Якщо горизонтальна швидкість руху тіла v  стала, то 

( ) vtxtxF += )0( , (3) 

де )0(x  – початкова координата положення тіла на балці. 
Переміщення α  можна визначити за допомогою статичної контактної задачі Герца. 
Для врахування розсіяння енергії у матеріалі балки пружні характеристики її мате-

ріалу запишемо у комплексній формі 
)1( βiEE ±= , (4) 

де E  – модуль Юнга матеріалу балки; β  – коефіцієнт розсіяння енергії у матеріалі бал-
ки; i  – уявна одиниця. 

Розкладаючи переміщення балки і навантаження у тригонометричні ряди, одержує-
мо вертикальні переміщення балки 

)()(),(
1

tTxXtxw j
j

j ⋅=∑
∞

=
. (5) 

Для шарнірно опертої по кінцях балки довжиною l  власні форми коливань балки 

)sin()( xxX jj α= ,       
l

j
j

πα = . (6) 
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де jω  – частоти власних коливань балки; m  – маса одиниці довжини балки; zI  – осьо-

вий момент інерції балки. 
Реалізація задачі. Рівняння (1) дозволяє визначити силу ( )F t . Це робиться чисель-

но на послідовних малих кроках часу τ . Існують різні алгоритми чисельної реалізації 
[4]. У цій роботі застосовувалася ступінчаста апроксимація ядра інтеграла 

( ) ( )sin j FF t a x t  у формулі (7). 

Реалізація задачі виконувалася за допомогою математичного пакета MathCAD. 
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Приклад розрахунку. Були виконані розрахунки, які дозволяють проаналізувати 
вплив одного із видів дефекту робочої поверхні балки на поведінку системи. 

Розглянемо рух сталевого тіла по сталевій балці. Довжина балки l  дорівнює 100 см, 
ширина – 1,6 см, висота – 0,8 см. Маса тіла складає половину маси балки, радіус повер-
хні тіла дорівнює 1,0 см. Поверхня балки плоска, але по середині балки ( )0,5x l=  утво-

рений перепад поверхні, який становить 0,01 статичного прогину балки 

z
c EI

Mgl
w

3

= . (9) 

Цей перепад може бути униз (випадок 1) і може бути догори (випадок 2). 
Рух тіла починається з лівого кінця балки. Горизонтальна швидкість дорівнює 

15,0 ω
π
l

v = , (10) 

де 1ω  – частота першої форми власних коливань балки. 

Крок часу τ  вибирається такий, що тіло проходить балку за 1600 кроків. 
Для опису коливань балки враховано 50 гармонік. Сила контактної взаємодії визна-

чалася методом послідовних наближень з точністю до 1 %. 
Переміщення і швидкості, спрямовані униз, вважалися додатними. 
На рис. 2 наведені результати розрахунків (випадок 1 представлений на рис. 2, а–г, 

випадок 2 – на рис. 2, д–з). На цих рисунках літерами w  і Fw  позначені прогин середи-

ни балки і прогін балки під вантажем, літерами σ  і Fσ  позначені нормальні напружен-

ня у цих же місцях, які виникають у балці. На рис. 2, б і 2, е вертикальними переривча-
стими вертикальними лініями позначена мить сходу тіла з балки. 

 
Рис. 2. Результати розрахунку 
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Рис. 2. Закінчення (див. також с. 34) 

Інший вид дефекту поверхні балки представлений у [5]. 
Висновки і пропозиції. Динамічні ефекти проявляються активніше у випадку наїз-

ду на виступ, ніж при з’ їзду з виступу. Цей висновок може бути корисним в інженерній 
практиці. 
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TECHNOLOGICAL QUALITY ASSURANCE OF LOW RIGIDITY RIN GS IN 
PROCESSING BY SURFACE PLASTIC DEFORMATION  

Розглянуто способи опоряджувально-зміцнюючого оброблення поверхневим пластичним деформуванням. За-
пропоновано спосіб поверхневого зміцнення, який дозволить обробляти маложорсткі кільця з пористих спечених 
композицій з підвищенням жорсткості технологічної системи інструмент-деталь та експлуатаційних характери-
стик, забезпечуючи ефект самозмащування. Визначені основні переваги застосування способу ізостатичного повер-
хневого пластичного деформування під час оброблення кілець. Розглянуто механізм передачі силової дії від робочого 
елемента (штока) пристрою через індентори на оброблювану поверхню заготовки. Запропоновані розрахункові фо-
рмули для визначення режимів ізостатичного поверхневого пластичного деформування. 

Ключові слова: маложорсткі кільця, ізостатичне поверхневе пластичне деформування, ефект самозмащуван-
ня, ефект «зализування» пор. 

Рассмотрены способы отделочно-упрочняющей обработки поверхностным пластическим деформированием. 
Предложен способ поверхностного упрочнения, который позволит обрабатывать маложосткие кольца из порис-
тых спеченных композиций с повышением жесткости технологической системы инструмент-деталь и эксплуата-
ционных характеристик, обеспечивая эффект самосмазывания. Определены основные преимущества применения 
способа изостатического поверхностного пластического деформирования при обработке колец. Рассмотрен меха-
низм передачи силового воздействия от рабочего элемента (штока) устройства через индентор на обрабатывае-
мую поверхность заготовки. Предложены расчетные формулы для определения режимов изостатического поверх-
ностного пластического деформирования. 

Ключевые слова: маложосткие кольца, изостатическое поверхностное пластическое деформирование, эф-
фект самосмазывания, эффект «зализывания» пор. 

Considered the methods of finishing-strengthening machining surface plastic deformation. Proposed the method of 
surface hardening, which will allow machining low rigidity rings from porous sintered compositions with the stiffness of the 
technological system tool-part and operational characteristics, providing self-lubricating effect. Identified main advantages 
of application of the method of isostatic surface plastic deformation while processing low rigidity rings. Considered the 
mechanism of transmission of the force action of the working element (rod) device through the indenter on the processed 
surface of the workpiece. Proposed formulas for calculating the modes isostatic surface plastic deformation. 

Key words: low rigidity rings, isostatic surface plastic deformation, self-lubricating effect, the effect of «licking» pores. 

Постановка проблеми. Інтенсифікація текстильного виробництва вимагає підви-
щення продуктивності крутильних, крутильно-витяжних і прядильних машин за раху-
нок підвищення надійності і працездатності пари кільце-бігунок (рис. 1). 

Мала жорсткість кілець збільшує технологічні труднощі по забезпеченню точності 
форми (рис. 2), а операції механічного оброблення приводять до закриття пор на робо-
чих поверхнях, що погіршує подачу мастила і знижує експлуатаційну надійність пари 
кільце-бігунок. Кільця поставляються споживачам з відхиленнями, близькими до гра-
нично допустимих. Причому зміна форми у бік збільшення відхилень наступає внаслі-
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Рис. 1. Пара кільце-бігунок 

Рис. 2. Ескіз маложорстких 
кілець 

док технологічної спадковості вже у споживача кілець. Тому виготовлення кілець, осо-
бливо великогабаритних, з потрібними точністю форми та якістю їх робочих поверхонь 
є одним з актуальних завдань виробництва [1]. 

Вищенаведені проблеми можна істотно зменшити за 
рахунок використання й удосконалення методів поверхне-
вого пластичного деформування (ППД). Оброблення пове-
рхонь маложорстких кілець методами ППД є перспектив-
ною і може успішно застосовуватися при їх виготовленні з 
метою забезпечення високої якості і підвищення експлуа-
таційних характеристик. Використання ППД у комбінаціях 
з іншими видами оброблення, поліпшуючи якість оброб-
лених поверхонь, не викликає великих додаткових витрат, 
оскільки питома собівартість оброблення значно нижча, 
ніж при використанні традиційних видів опоряджувально-
зміцнюючого оброблення. Тобто потрібне поглиблення те-
орії процесу ППД з розробленням універсальної математи-
чної моделі, що описує взаємозв’язок між кон-
структивними параметрами деформуючих елементів, гео-
метрією контактної зони, режимами оброблення, фізико-
механічними явищами в контактній зоні і показниками 
якості обробленої поверхні деталей. Тільки так може бути 
реалізована розробка нових прогресивних інструментів і 
способів оброблення ППД, а також вдосконалення методик 
їх розрахунку, орієнтованих на можливості сучасної обчи-
слювальної техніки, які є основою інженерних розра-
хунків, широко вживаних при проектуванні передових те-
хнологічних процесів у вітчизняному і зарубіжному ма-
шинобудуванні [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останніми роками все більш широке роз-
повсюдження знаходять методи оброблення ППД. Вибір способу ППД обумовлюють 
конструктивні особливості оброблюваних заготовок і вимоги до якості їх поверхонь. На-
явні методи [3] умовно поділяють за призначенням на дві групи (рис. 3). 

 
Рис. 3. Класифікація методів оброблення ППД за призначенням 

Інструменти для реалізації методів ППД незалежно від їх призначення класифікують за 
характером взаємодії інденторів з оброблюваною поверхнею заготовки на жорстко 
пов’язані і пружно пов’язані (рис. 4) [3]. Для інструменту першого класу характерною є 
наявність натягу, який вимірюється лінійним розміром і, зазвичай, не перевищує допуску 
на розмір, отриманий на попередній операції (i ≤ 0,2 мм). При роботі з "пружними" інстру-
ментами встановлюють необхідне, для протікання пластичної деформації зусилля. Прин-
цип пружно пов’язаних взаємодій найбільш прийнятний при обробленні заготовок криво-
лінійного профілю і низької розмірної точності, з огляду на те, що в такому випадку легко 
забезпечується можливість адаптації інденторів до оброблюваної поверхні. 

Відомі такі способи ППД, як обкатування, розкочування, вигладжування, чеканення 
та ін. [4]. Відомі також гідродробоструминне та дробоструминне оброблення, які поля-
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гають у поступовому наклепі ділянок поверхні, що підлягає обробленню, сферичними 
інденторами (кульками) [5; 6]. Такі способи ППД можуть використовуватися для оброб-
лення заготовок практично будь-якої конфігурації. Проте жорсткість конструкції деталі 
повинна бути достатньою для протидії силам деформації поверхні і зміні напруженого 
стану поверхневого шару на окремих послідовно оброблюваних ділянках. Наявність ши-
рокої номенклатури маложорстких кілець вимагає удосконалення відомих способів ППД 
з метою підвищення їх універсальності і можливості автоматизації процесу. 

 
Рис. 4. Класифікація інструментів для реалізації методів ППД за характером взаємодії  

з оброблюваною поверхнею 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Основним завдан-
ням опоряджувально-зміцнюючих методів оброблення при виготовленні крутильних 
кілець є забезпечення ефекту самозмащування при роботі пари кільце-бігунок. При ви-
користанні методів ППД за принципом обкатування робочих поверхонь кульками або 
роликами виникає ефект «зализування» пор, що негативно позначається на експлуата-
ційних характеристиках кілець. При цьому відбувається деформація кілець під дією ін-
струментів, що в свою чергу призводить до зниження точності їх форми. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є розроблення способу ППД, який би до-
зволив обробляти маложорсткі кільця з пористих спечених матеріалів, при цьому під-
вищуючи жорсткість технологічної системи інструмент-деталь та експлуатаційні хара-
ктеристики, забезпечуючи ефект самозмащування. 

Виклад основного матеріалу. Поставлена мета досягається зміцненням поверхневого 
шару одночасно на всіх ділянках оброблюваної деталі – спосіб ізостатичного ППД. Тобто 
це спосіб оброблення інденторами розподіленими по всій оброблюваній поверхні рівномір-
но. Теоретично ізостатичний процес характеризується рівномірним розподіленням тиску 
всередині робочого об’єму, а в цьому випадку з умовно рівномірними втратами на тертя 
між сферичними інденторами, які після кожного циклу навантаження займають випадкове 
положення, внаслідок перемішування. При цьому відбувається збільшення величини мікро-
твердості поверхневого шару зразка, збільшення ступеня зміцнення, зменшення висоти мі-
кронерівностей. Також можна зробити припущення, на основі досліджень О.П. Кадощенка, 
що забезпечення ефекту самозмащування при дії на поверхню вільних інденторів проходи-
тиме в більш сприятливих умовах протікання процесу, ніж при обкатуванні. В результаті 
того, що пори на оброблюваних поверхнях закриватимуться без «зализування» металу в по-
рожнину пори і закриття проходитиме рівномірно по всьому діаметру пори. 

Запропонований спосіб реалізується за допомогою пристрою, принципова схема 
якого зображена на рис. 5. 

 
Рис. 5. Принципова схема пристрою для ізостатичного ППД: 1 – робоча камера; 2 – деталь;  

3 – сферичні індентори; 4 – поршень 
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Рис. 7. Схема  
розміщення  
інденторів  

у поперечному  
перерізі кільця 

У робочій камері 1 розміщена деталь 2, яка підлягає обробленню, і сферичні інден-
тори (кульки) 3. Поршень 4 служить для створення необхідного зусилля поверхневого 
пластичного деформування, позначеного на схемі Р. 

Запропонований спосіб ґрунтується на тому, що при створенні тиску поршнем 4 ку-
льки 3 передають тиск однаково на всі поверхні, які розміщенні всередині робочої ка-
мери 1. На оброблюваних поверхнях (рис. 6, а; б) деталей з’являються осередки дефор-
мацій у зоні контакту з кульками, рівномірно розподіленими по всій поверхні деталі. 
Такий рівномірний розподіл сприятиме зменшенню деформацій оброблюваних деталей 
і підвищенню стабільності геометричної форми (рис. 7). 

 
а  

б 
Рис. 6. Схема дії сферичних інденторів на поверхневий шар маложорсткого кільця: 

а – у поперечному перерізі; б – вид збоку 
При запропонованому способі зміцнення з метою покращення якості поверхні і 

зменшення тертя між кульками в зону деформації подають змащуючо-охолоджуючу 
рідину, наприклад, гас або мастило. 

Для охоплення силовим впливом всієї поверхні оброблюваної дета-
лі і підвищення інтенсивності наклепу змінюють положення деформу-
ючих кульок відносно оброблюваної поверхні. Це, наприклад, здійс-
нюють накладенням обертального руху з частотою n або вібрацій з ча-
стотою f на робочу камеру 1 за відсутності тиску Р. Тоді під дією сил 
інерції або вібрації зміщення кульок і оброблюваної деталі відносно 
один одного будуть різні в силу різних мас кульок і деталі. Це перемі-
щення можна провести і перемішуванням кульок у робочій камері 1, а 
також за допомогою витікання деяких кульок з робочої камери. При 
цьому кульки, які прилеглі до оброблюваних поверхонь, будуть займа-
ти інше положення. Менш інтенсивне зміщення кульок відносно обро-
блюваної поверхні буде відбуватися і при ущільненні об’єму кульок у 
процесі прикладання зусилля Р. 

Застосування цього способу поверхневого зміцнення має такі переваги: 
- спосіб може бути застосований для зміцнення поверхонь будь-якої конфігурації в 

поперечному перерізі і просторі; 
- жорсткість конструкції деталі не обмежує режим зміцнення; 
- поверхневе зміцнення не викликає викривлення геометричної форми нежорстких 

деталей; 
- спосіб володіє широкою універсальністю і для його реалізації не потрібно склад-

ного дорогого обладнання; 
- відбувається зміцнення поверхневого шару та закриття пор, але не «зализування», 

що є більш кращим варіантом для забезпечення ефекту самозмащування. 
Для подальшого дослідження ізостатичного ППД і побудови математичної моделі 

цього процесу, необхідно розглянути розрахункові формули для визначення режимів 
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оброблення. В подальшому за допомогою математичної моделі процесу ізостатичного 
ППД будуть визначені оптимальні режими проведення оброблення з метою отримання 
необхідних параметрів якості і регулярного мікрорельєфу поверхонь кілець. 

Нині є загальновизнаним, що основними чинниками, які впливають на показники 
якості поверхневого шару при обробленні деталей поверхневим пластичним деформу-
ванням, є зусилля деформації і площа поверхні контакту. 

Формула для обчислення площі поверхні контакту деталі з інструментом (деталь-
індентор) була виведена в роботі [7]: 

2 2 2 2
д д

пр 2 2
0 пр

4 arcsin .
2

b C (Z) (a R ) (a R ) C (Z)C(Z)
S R   dz

a C(Z)R Z

 − − ⋅ + −
 = ⋅
 ⋅ ⋅−  

∫  (1) 

Розглянемо механізм передачі силової дії від робочого штока пристрою через інден-
тори на оброблювану поверхню заготовки (рис. 8). Індентор, що здійснює деформуван-
ня оброблюваної поверхні, може мати мінімальну кількість зв’язків, яка дорівнює двом. 
А це означає, що зусилля, яке передається від kі-1 індентору на kі, передається на оброб-
лювану поверхню. Витрати при виконанні роботи деформування будуть залежати від 
сил тертя, оскільки у процесі деформації існує переміщення інденторів один відносно 
одного. Вектор сил тертя Fтp буде направлений у бік, протилежний переміщенню. 

 
Рис. 8. Механізм передачі силової дії від індентора на оброблювану поверхню 

Тоді на оброблювану поверхню буде передано зусилля деформування, яке визнача-
ється за формулою: 

i 1i i тр
α α

R P cos F cos .
2 2−

= ⋅ − ⋅  (2) 

Реакція Ri взаємодії ki індентора з оброблюваною поверхнею заготовки може бути 
визначена з умови рівноваги діючої системи сил. У напрямку дії сили Р, що приклада-
ється до витоку, для і+1 і і інденторів відповідно будуть справедливі рівності: 

a b

a i

α α
Y P R cos R cos ,

2 2
P α

Y R cos R ,
k 2

= − ⋅ − ⋅

= − ⋅ −

∑

∑
 (3) 

де k – кількість ki-тих інденторів, які знаходяться в контакті з ki+ 1 індентором. 
Величина кута α між напрямками, що передаються, сил визначається за формулами: 
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де х – величина початкового зазору між двома інденторами в напрямі, перпендикуляр-
ному дії сили Р; 

r – радіус індентора; 
h – глибина впровадження індентора. 
Дійсне значення кута α, маючи імовірнісний характер розподілу, буде знаходиться в 

межах, що визначаються за формулами. 
Потрібне зусилля, що передається ki індентором на оброблювану поверхню і утво-

рюючи відбиток діаметром D0, буде пов’язано з твердістю матеріалу НВ залежністю: 

n

i i i 0

2 P
HB ,

π D (D D D )

⋅=
⋅ ⋅ − −

 (5) 

де Dі – діаметр індентора, мм. 
Допустима сила взаємодії між інденторами визначається з умови контактної міцності 

загартованих кульок: Рдоп = 54,5 . Якщо задати коефіцієнти тертя ковзання f і тертя ко-
чення µ, можна знайти зусилля на штоку пристрою, яке визначається за формулою: 

n P
шт

P
P

2 P k
P ,

tg µ kα 2tg 1 (M k ) f
2 2 r h

α

⋅ ⋅=
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де kр – кількість інденторів, що знаходяться в контакті з оброблюваною поверхнею і 
внутрішньою поверхнею робочої камери; 

М – кількість зв’язків між інденторами, які поміщені в робочу камеру. 
Знаючи об’єм робочої камери й оброблюваної заготовки кільця можна визначити 

вірогідну кількість зв’язків між інденторами: 

CBCBK kkkM 216 ⋅⋅⋅= , (7) 

де kК – кількість інденторів у камері; 
k1СВ – коефіцієнт щільності упаковки інденторів у робочій камері; 
k2СВ – коефіцієнт відносної взаємодії інденторів у робочій камері.  
При використанні інденторів малого діаметра створюються умови деформації при 

підвищеній жорсткості технологічної системи верстат-пристрій-інструмент-деталь. Із 
зменшенням діаметра інденторів збільшується жорсткість, зменшується піддатливість 
оброблюваної заготовки, оскільки збільшується кількість точок прикладання сил до по-
верхні кільця. У площині, перпендикулярній осі кільця, кількість точок прикладення 
сил визначається з умови: 

,
arcsin

n
r

R r

π=

−
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де R – внутрішній радіус оброблюваної поверхні кільця.  
При малих значеннях кута α, можна користуватися формулою: 
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n
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π  = ⋅ − 
 

 (9) 
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При щільній упаковці інденторів відношення між висотою кільця і діаметром інден-
торів визначається за формулою: 

( )( )1 3 2 ,H r m= ⋅ − ⋅ +  (10) 

де m – кількість прошарків. 
Тоді кількість прошарків можна визначити за формулою: 

2
1.

3

H r
m

r

− ⋅= +
⋅

 (11) 

Відстань між інденторами в одному шарі при обробленні внутрішньої поверхні: 

В
2 2

2 arcsin .
R r R r

L R
n R r R r

π⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = ⋅ ⋅ ≈
− −

 (12) 

Відстань між інденторами в одному шарі при обробленні зовнішньої поверхні: 

( ) ( ) ( )
З

2 2 2
2 2 arcsin .

R r r R rr
L R r

n R r R r

π⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅
= = ⋅ − ⋅ ⋅ ≈

− −
 (13) 

При обробленні плоскої поверхні площа відбитку може бути визначена за формулою: 

( )2
0 2 .F h r hπ= ⋅ ⋅ ⋅ −  (14) 

Залежність, запропонована М.М. Саверіним, для дробоструминного наклепування, вира-
жає відношення поверхні відбитків, які є слідами інденторів, до всієї оброблюваної поверхні: 

1 ,b tS e− ⋅= −  (15) 

де b – коефіцієнт, що відображає швидкість, з якою оброблювана поверхня покриваєть-
ся слідами інденторів у початковий момент процесу оброблення; 

t – час оброблення. 
Коефіцієнт b визначається, як тангенс кута підйому початку кривої залежності 

)(tfS = : 

( )tg .b β=  (16) 

Виразимо час оброблення t через кількість циклів навантаження N: 

,
N

t
ω

=  (17) 

де ω – кількість навантажень в одиницю часу. 
Оброблювана поверхня буде покрита відбитками після першого циклу вантажень на 

величину, визначувану відношенням: 

( )1 2
0

.
2

N
F r

S
F h r hπ= = =

⋅ ⋅ ⋅ −
 (18) 

Швидкість, з якою оброблювана поверхня буде покрита відбитками в початковий 
момент часу: 

( ) ( )
2

2
tg .

2

r
b

h r h N

ωβ
π

⋅= =
⋅ ⋅ ⋅ − ⋅

 (19) 

Тоді формула (15) без врахування перетину осередків деформацій може бути запи-
сана у вигляді: 

( )
2

22
1 .

r

N h r h
S e

ω
π

⋅−
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −

= −  (20) 
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Проте процес взаємодії інденторів з оброблюваною поверхнею носить випадковий 
характер. Кількість інденторів, що взаємодіють з оброблюваною поверхнею Kф, з вра-
хуванням імовірнісного характеру їх розподілу, буде знаходитись між Kmax і Kmin: 

( ) ( )
Ф

1 2 2
1 1 ,

2 3 3

R r R rL r L r
K

r rr r

π π⋅ − ⋅ − − ⋅ − ⋅   ⋅ + ≤ ≤ ⋅ +    ⋅ ⋅    
 (21) 

де L – довжина твірної поверхні криволінійного профілю. 
Більш щільна упаковка інденторів в об’ємі робочої камери досягатиметься при най-

більших силах тиску і найменшому коефіцієнті тертя між інденторами. Тоді Kф набли-
жатиметься до Kmax. За умови роботи з ЗОР можна прийняти: 

( )
Ф

2
1 .

3

R r L r
K

r r

π ⋅ − − ⋅ = ⋅ + ⋅ 
 (22) 

Необхідну кількість циклів навантаження для покриття всієї оброблюваної поверхні 
осередками деформацій отримаємо при сумісному розв’язанні рівнянь (20) і (22). З вра-
хуванням можливого злиття і перетинів осередків деформації кількість циклів наванта-
ження визначається за формулою: 

Ф ,PN K K= ⋅  (23) 

де КP – вірогідність злиття і перетину осередків деформацій. 
Припуск на оздоблення поверхні кілець з пористих спечених матеріалів становить 

0,1-0,15 мм, тому необхідно формувати топографію поверхні з врахуванням шару мате-
ріалу, який знімається. Для того, щоб поверхня добре утримувала мастило, глибина ма-
стилоутримуючих карманів становить 0,05-0,2 мм. Виходячи з цього визначається гли-
бина впровадження індентора: ( ) ( )0,1 0,15 0,05 0,2 0,15...0,35мм.h = − + − =  

Отримана величина повинна бути скоригована з урахуванням допустимого зносу 
кілець рівного 0,1-0,2 мм: мм35,0,мм25,0 maxmin == hh . 

Характеристика топографії поверхні, одержуваної на окремих етапах оброблення, ви-
значається залежно від геометричних співвідношень інденторів і оброблюваних поверхонь. 

Тоді аналогічно формулі (18) відношення площі поверхні, яка підлягає обробленню, 
до площі, займаної слідами інденторів, становить: 

( )2

2
0

2
,

2 3

Z Zr h hF
S

F r

π ⋅ ⋅ ⋅ −
= =

⋅ ⋅
 (24) 

де hz – глибина впровадження індентора, скоригована з врахуванням припуску на пода-
льше оброблення. 

На основі формули (20) за допомогою математичного пакета MathCAD побудовано 
графіки залежності відношення площі поверхні, яка підлягає обробленню, до площі, 
займаної слідами інденторів S=F/F0=f(N), від кількості циклів навантаження N для ма-
ложорстких крутильних кілець з пористих спечених композицій (рис. 9). Побудова 
проводилась для трьох випадків: 1) r = 3 мм; 2) r = 4 мм; 3) r = 5 мм. Для всіх дослі-
джень прийнято: h = 0,3 мм. 

Проведено моделювання топографії оброблюваної поверхні в математичному пакеті 
MathCAD, зображуючи розподілення плям контакту заготовка-індентор залежно від кі-
лькості інденторів, що взаємодіють з оброблюваною поверхнею формула (22) і циклів 
навантаження (рис. 10). Для всіх досліджень прийнято: маложорстке кільце R = 60 мм і 
L = 10,5 мм, радіус індентора r = 4 мм. Побудову проведемо для десятої частини робочої 
поверхні кільця. Механізм утворення топографії поверхні і розподілення інденторів є ви-
падковим. 
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Рис. 9. Залежність відношення площі поверхні, яка підлягає обробленню, до площі, займаної  
слідами інденторів, від кількості циклів навантаження  
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Рис. 10. Топографія оброблюваної поверхні:  

а – після першого циклу навантаження; б – після 100 циклів навантаження 

Проаналізувавши графік (рис. 9) залежності відношення площі поверхні, яка підля-
гає обробленню, до площі, займаної слідами інденторів, від кількості циклів наванта-
ження і топографію оброблюваної поверхні (рис. 10), можна зробити висновок, що по-
чинаючи з 100 циклів навантаження відношення F/F0 істотно не змінюється. Тобто 
майже вся оброблювана поверхня кільця покрита слідами інденторів. Подальше оброб-
лення доцільно проводити для збільшенням величини мікротвердості поверхневого ша-
ру зразка, збільшенням ступеню зміцнення, зменшенням висоти мікронерівностей. 

Висновки і пропозиції. Запропонований спосіб поверхневого зміцнення маложорс-
тких кілець з пористих спечених композицій та розроблені пристрої для його реалізації 
дозволять одержати виріб відмінної якості з потрібними функціональними можливос-
тями. Використання цього способу поверхневого зміцнення підвищує продуктивність 
опоряджувально-зміцнюючого оброблення. Найбільший економічний ефект може бути 
отриманий за рахунок широкої універсальності такого способу, тобто він застосовний 
для обробки заготовок різної конфігурації, для його реалізації не потрібно складного 
дорогого устаткування. Цей спосіб забезпечує рівномірну якість поверхні на різних ді-
лянках обробки, отриманий мікрорельєф сприятиме кращому утриманню мастила, а, 
отже, забезпечить зменшення зносу деталей машин, що труться. Застосування розроб-
леного методу на підприємствах машинобудівної галузі дозволить задовольнити потре-
би текстильної промисловості у крутильних кільцях, які не поступатимуться якістю пе-
ред закордонними аналогами і будуть значно дешевшими. 

Отримані залежності дають змогу визначення режимів оброблення ізостатичного 
ППД для забезпечення необхідних параметрів якості поверхонь маложорстких кілець. 
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У подальшому будуть проведені експериментальні дослідження для ліквідування 
браку інформації про ізостатичне ППД, а також для розроблення рекомендацій по ви-
бору оптимальних режимів для опоряджувально-зміцнюючого оброблення крутильних 
і прядильних кілець при пластичній деформації сферичними інденторами з врахуван-
ням експлуатаційних властивостей. 
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THE QUALITY IMPROVEMENT  OF HOLES IN CASEGOODS MADE  
OF POLYMERIC COMPOSITE MATERIALS (PCM) WHILE  

MECHANICAL PROCESSING 
При виготовленні виробів із ПКМ часто виникає необхідність обробляти отвори відносно великих діаметрів, 

що найчастіше виконується розточуванням, але це завдання значно ускладнюється при утворенні отворів у виробах 
не тіл обертання. Розглянуто метод підвищення якості отворів у корпусних виробах, виготовлених із ПКМ, який 
полягає у зрівноважуванні сил різання, діючих на оброблювану поверхню з боку ріжучого пристрою, робота якого 
здійснюється за принциповою кінематичною схемою різання. 

Ключові слова: отвір, полімерний композитний матеріал, механічне оброблення, сили різання, принципова кі-
нематична схема різання. 

При изготовлении изделий из ПКМ часто возникает необходимость обрабатывать отверстия относительно 
больших диаметров, что зачастую выполняется растачиванием, но данная задача значительно усложняется при 
образовании отверстий в изделиях не тел вращения. Рассмотрен метод повышения качества отверстий в корпус-
ных изделиях, изготовленных из ПКМ, который состоит в уравновешивании сил резания, действующих на обраба-
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тываемую поверхность со стороны режущего устройства, работа которого осуществляется за принципиальной 
кинематической схемой резания. 

Ключевые слова: отверстие, полимерный композиционный материал, механическая обработка, силы резания, 
принципиальная кинематическая схема резания. 

While making goods of PCM the necessity to process holes of a little bit large diameter can often arise, they processed by 
means of boring, but this task is complicated in making holes in goods of not rotary bodies. In the article there the method of 
quality improvement of holes in casegoods made of PCM that consists of force balance of cutting, acting on the processed 
surface from the side of cutting device, the work of which is carried out under principle kinematic diagram of cutting is 
considered. 

Key words: a hole, a polymeric composite material, mechanical processing, cutting force, principle kinematic diagram 
of cutting. 

Постановка проблеми. Технічний прогрес породжує, з одного боку, необхідність 
розроблення нових матеріалів, а з іншого боку – значною мірою обумовлюється ре-
зультатами цих розробок. З’являючись унаслідок природного прагнення до удоскона-
лювання існуючих виробів, нові матеріали відкривають можливості для розв’язання 
нових конструкторських і технологічних рішень. 

В останнє десятиліття в багатьох країнах, а особливо у країнах СНД, великих обсягів 
досягло виробництво композитних матеріалів, серед яких особливе місце посідають ком-
позити на основі полімерних матеріалів, тому як вироби з ПКМ знаходять більш широке 
застосування в галузях народного господарства у сфері матеріального виробництва, а са-
ме в таких галузях промисловості, як хімія, будівництво, транспорт (особливо авіаційний 
та водний), також усе частіше виготовляються різний спортивний інвентар тощо. Це то-
му, що ПКМ володіють значною кількістю переваг у плані фізико-механічних властивос-
тей, а саме високою питомою міцністю, твердістю і стійкістю до впливу навколишнього 
середовища у порівнянні з металами та їх сплавами [1]. 

Велика кількість найбільш розповсюджених виробів із ПКМ різного призначення ма-
ють отвори, до яких ставлять підвищені вимоги щодо якості їх елементів, відхилення яких 
виникає у процесі оброблення. Причому дуже часто виникає необхідність обробляти отво-
ри великих діаметрів, які зазвичай виготовляються розточуванням, але це завдання значно 
ускладнюється при необхідності утворення отворів у деталях не тіл обертання. 

Незважаючи на досить добре розроблену технологію оброблення отворів, питання, 
що стосуються забезпечення високої якості оброблення при високій продуктивності, ще 
до кінця не вирішено. І значною мірою це відноситься до механічного оброблення 
отворів великих діаметрів у виробах із ПКМ [2]. 

Найбільш розповсюджені в загальній масі ріжучих інструментів, використовуваних 
для лезвійного оброблення отворів у ПКМ, можна виділити за методом формоутворен-
ня поверхні: метод копіювання (мірний інструмент) – свердло, зенкер, розгортка, про-
тяжка, прошивка та комбінований інструмент (свердло-свердло, свердло-зенкер тощо); 
метод слідів (немірний інструмент) – різець, розточувальні головки; метод обкатки – 
кінцеві фрези. Однак свердла знайшли своє більш широке застосування, тому що їх ви-
користовують як для попереднього утворення отворів під подальше зенкерування, роз-
точування, розгортання, нарізування різьблення тощо, так і для остаточного оброблен-
ня. Особливо оброблення свердлом багато в чому виправдовується як найбільш 
економічний засіб одержання отворів, але при відносно не великих діаметрах отворів 
[3], але не в плані якості оброблення. Тому як на розшарування ПКМ навколо отвору 
при свердлінні спіральним свердлом впливає, головним чином, перемичка свердла, яка 
не ріже матеріал, а видавлює (зминає), і розподіл сил у зоні різання. 

До різання ПКМ як технологічного способу оброблення заготовок пред’являються 
такі основні вимоги по досягненню високої ефективності: висока якість оброблюваної 
поверхні отворів, що включає в себе певні показники, які характеризуються як геомет-
ричними параметрами (точність розмірів, форми його елементів та їх взаємне розташу-
вання, шорсткість поверхні, спучування кромок, розшарування, ворсистість, відколи, 
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усадка отворів тощо), так і фізико-хімічним станом поверхневого шару отвору (дестру-
кція поверхневого шару, залишкові напруження); висока продуктивність праці, еконо-
мічність [4]. 

Висока якість оброблюваної поверхні отворів займає одне з найважливіших показни-
ків у ефективності механічного оброблення. Тому у зборці рухливих з’єднань ці відхи-
лення призводять до зменшення зносостійкості поверхневого шару полімеру внаслідок 
підвищеного питомого тиску на виступах нерівностей та до порушення плавності ходу, 
що в комплексі викликає шум тощо. А у нерухомих з’єднаннях виробу з ПКМ відхилен-
ня форми і розташування поверхонь викликають нерівномірність натягу, в наслідок чого 
знижуються міцність з’єднання, герметичність і точність центрування тощо. У зборках ці 
погрішності призводять до погрішностей базування деталей відносно одне до одного, 
деформацій, нерівномірних зазорів, що викликає порушення нормальної роботи окремих 
вузлів і механізму в цілому; наприклад, підшипники ковзання дуже чутливі до відхилень 
форми і взаємного розташування посадкових поверхонь. Відхилення форми і розташу-
вання поверхонь знижують технологічні показники виробів із ПКМ. Так, вони істотно 
впливають на точність і трудомісткість складання, знижують точність виміру розмірів, 
впливають на точність базування деталі при виготовленні і контролі тощо. 

Найважливіші кількісні показники геометричних та фізико-хімічних параметрів отвору 
досягаються протягом усього робочого процесу, здійснюваного за допомогою технологіч-
ної системи, що включає в себе засоби технологічного оснащення (верстат-пристосування-
інструмент) та заготовку, між якими плине динамічна і кінематична взаємодії. 

З моменту початку механічного оброблення отвору технологічна система діє, як ба-
гатофакторна автоматична система, яка знаходиться під впливом різних факторів. При 
цьому реакція технологічної системи призводить до порушення заданого режиму робо-
ти процесу, і як наслідок, до відхилення геометричних та фізико-хімічних параметрів 
оброблюваного отвору. 

До вхідних параметрів цієї системи можна віднести: характеристики обробного 
верстата (тип, модель, потужність, діапазон частот обертання і подач, точність, жорст-
кість, вібростійкість); характеристики технологічного оснащення (пристосувань, при-
строїв механізації й автоматизації, промислових роботів); характеристики заготовки 
(матеріал, його хімічний склад, механічні властивості, погрішність розмірів, форми, 
взаємного розташування, якість поверхневого шару); технологічна схема оброблення 
поверхонь; експлуатаційні властивості ріжучого інструмента, міцність, стійкість, роз-
мірний знос; режими різання; початковий розмір налагодження. 

До збурюючих впливів, які порушують початкові умови оброблення, відносяться: пру-
жні деформації елементів технологічної системи ВПІД; розмірний знос ріжучого інстру-
мента; теплові деформації елементів технологічної системи; погрішність установки загото-
вки; погрішність коректування первинного налагоджувального розміру; погрішність 
вимірів; погрішності профільного і мірного ріжучого інструмента; погрішність від пере-
розподілу внутрішніх залишкових напружень; коливання елементів технологічної системи. 

До елементарних складових по відхиленню геометричних параметрів і якості поверх-
ні отвору при механічному обробленні впливає сукупність будь-яких з вищеперерахова-
них параметрів, які можна виразити в найбільш загальному вигляді такою залежністю: 

( )., , , , , , , , , , , , , ,н м гн зн к кол стрi г іf К Y t S Ф А ПΣ∆ = ε ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ Σ∆ ∆ ∆ , (1) 

де К  – принципова кінематична схема різання; ε  – відхилення із-за погрішності уста-
новлення заготовки; Y∆  – відхилення через пружні деформації елементів технологічної 
системи ВПІД; н∆  – погрішність налагодження на розмір; i∆  – відхилення, викликані 
зносом ріжучого інструмента; м∆  – відхилення, викликані фізико-механічними власти-
востями матеріалу (анізотропія матеріалу тощо); .г і∆  – відхилення, викликані нераціо-
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нально призначеними геометричними параметрами ріжучого інструмента; t∆  – відхи-
лення, викликані тепловими деформаціями елементів технологічної системи ВПІД; S∆  
– відхилення, викликані призначенням нераціонального режиму різання, гн∆  – відхи-
лення, викликані геометричними неточностями устаткування; зн∆ – відхилення, викли-
кані залишковими внутрішніми напруженнями; к∆  – погрішність поточного й остаточ-
ного контролю (вимірів); Ф∑∆  – сумарна погрішність форми; колА∆  – погрішності, 
обумовлені амплітудою коливань елементів у технологічній системі ВПІД; стрП∆  – по-
грішність, викликана порушеннями нормального плину процесу різання. 

Дві останні складові колА∆  і стрП∆  визначають не тільки величину погрішності, але і вза-
галі можливість реалізації процесу різання з запроектованими технологічними параметрами. 

Для зменшення результуючої погрішності формоутворення отвору, зазвичай, достат-
ньо цілеспрямовано змінювати, у першу чергу, будь-який один із вхідних або збурюючих 
параметрів, вплив яких на точність у конкретній ситуації виявляється переважаючим. 

Аналізуючи види дефектів, які виникають у процесі механічного оброблення отворів 
відносно великих діаметрів у виробах із ПКМ (склопластик, склоорганопластик, вуглеор-
ганопластик, майже усі органопластики тощо) лезвійним інструментом та їх негативний 
прояв в експлуатації виробу, можна зробити висновок про те, що переважаючим дефек-
том при обробленні отвору є геометричні параметри його елементів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі дослідження щодо 
рекомендацій по можливому уникненню (зменшенню) найпоширеніших дефектів, які 
виникають у процесі механічного оброблення отворів різанням у ПКМ, у більшості 
спрямовані на розроблення та створення оптимальної форми інструмента та його гео-
метричних параметрів та призначення раціональних режимів різання з використанням 
різноманітних мастильно-охолоджувальних технологічних засобів (МОТЗ), особливо 
широко використовують гідрофобні мастильно-охолоджувані рідинні засоби (МОР) та 
газоподібні охолоджувальні засоби [5]. 

При цьому все більш виготовляються універсальні інструменти, які використову-
ються для досить широкої номенклатури оброблюваних полімерних матеріалів. А спе-
ціальні інструменти для конкретних умов оброблення (в основному, це комбіновані 
осьові інструменти), що забезпечують більш-менш високу продуктивну обробку і задо-
вільну якість оброблення щодо невеликої кількості марок матеріалів приділяють меншу 
увагу. Це зокрема обумовлено великою різноманітністю типів і марок ПКМ та значною 
відмінністю їх фізико-механічних властивостей, що стає економічно невигідним стосо-
вно використання спеціальних інструментів. На цьому підґрунті стали використовувати 
методи, сутність яких полягає у спрямованій зміні властивостей оброблюваного матері-
алу в зоні різання з метою забезпечення сприятливих умов для оброблення та викорис-
товувати додаткові технологічні покриття, які зміцнюють кромки отворів в основному 
матеріалі, що, на жаль, теж не завжди економічно вигідно [5]. 

Пропонована конструкція пристрою для розточування отворів [6] передбачає ком-
пенсування сил різання та крутних моментів у зоні різання, але конструкція має значні 
недоліки у плані відсутності можливості регулювати крутні моменти різання на оброб-
ляючих поверхнях отвору із-за єдиного приводного вала, який кінематично пов’язаний 
з розточувальними головками, низька продуктивність праці, із-за наявності лише двох 
ріжучих головок. Низька якість обробленої поверхні отвору, оскільки ріжучі головки 
обробляють методом слідів, унаслідок чого на поверхні утворюється гвинтова лінія. 

Постановка задачі. Для розточування отворів у виробах із ПКМ застосовують два 
основних методи оброблення, які розрізняються тим, що обертання у процесі роботи 
виконує деталь або інструмент. Обертання деталі характерно для токарних груп верста-
тів, а розточувальний інструмент забезпечує тільки подовжню подачу (рис. 1, а). 
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Рис. 1. Схеми розточування отвору: а – розрахункова схема розточування отвору на верстаті токарної 
групи; б – принципова кінематична схема розточування отвору 

Склавши шість рівнянь рівноваги (рис. 1, а) ( 0хР∑ = , 0yР∑ = , 0zР∑ = , 0xM∑ = , 

0yM∑ = , 0zM∑ = ), за умови, що  

,вр хМ М=  (2) 

де врМ  – крутний момент верстата; хМ  – момент опору різанню,  

отримаємо: хAX P= ; yAY P= ; zAZ P= ; 2вр z хM Р d М= ⋅ = ; у zM P L= ⋅ ; 2z y xM P L P d= ⋅ + ⋅ . 

З цього очевидно, що отвір після такого оброблення може виявитися овальним або 
конічним, у випадку, якщо в конструкції інструмента не передбачені компенсуючі еле-
менти, що забезпечують постійність співвісності інструмента і заготовки. 

Також складові сили різання прямо діють на механічні елементи верстата, змушую-
чи інженера-конструктора при проектуванні верстата їх підсилювати, чим супроводжу-
ється збільшенням загальних габаритів. 

Прагнення позбутися від перерахованих недоліків привело до створення кінематич-
них методів підвищення продуктивності, міцності інструмента і підвищення зносостій-
кості, а також за рахунок застосування багатозубих лезвійних інструментів. 

Кінематичний метод полягає у створенні відповідної кінематики руху інструмента, 
при якій ріжуча кромка переміщається відносно поверхонь різання, через що окремі ді-
лянки ріжучої кромки то входять, то виходять із зони оброблення. До цих методів від-
носяться інструменти, що працюють за принципом огинання, багатозубі, а також рота-
ційні інструменти [7]. 

При розточуванні принципова кінематична схема передбачає два одночасно діючі 
рухи – обертальний rдD  і поступальний siD  (рис. 1, б), тоді траєкторія відносного руху 
– гвинтова лінія, де площина руху деталі Д  та інструмента І . 

Особливістю ротаційних інструментів є наявність різців, що мають можливість обе-
ртання навколо фіксованої вісі. 

Дослідження динаміки процесу ротаційного розточування показали, що сумарна си-
ла різання для більшої частини її режимів вище сили різання звичайними різцями. Це, а 
також менша жорсткість ротаційного інструмента в результаті використання додатко-
вого шпиндельного вузла визначають необхідність широкого вивчення вібрації у про-
цесі різання. 

Практика використання ротаційних інструментів показала, що при недостатній жор-
сткості технологічної системи у процесі різання виникає інтенсивна вібрація системи, 
що значно погіршує якість обробленої поверхні і викликає додаткові навантаження на 
верстат й інструмент. У багатьох випадках через сильну вібрацію процес ротаційного 
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різання взагалі не вдається здійснити. Через це широке впровадження цих інструментів 
у промислове виробництво стримується [9]. 

Основний матеріал. Для вирішення проблеми дії однобічної сили різання на пове-
рхню отвору з боку ріжучого інструмента пропонуємо таку принципову кінематичну 
схему різання для розточування отворів у корпусних виробах із ПКМ (рис. 2), де siD  – 
осьова подача інструмента, 1rіD , 2rіD – обертальний рух інструмента навколо своєї вісі. 

 

 
Рис. 2. Принципова кінематична схема механічного оброблення отвору 

Запропонований пристрій (рис. 3) для оброблення отворів у корпусних виробах із ПКМ 
за принциповою схемою різання (рис. 2) складається з втулки 1, у якій на підшипниках 2 
встановлено вал 3, до одного торця якого жорстко прикріплена планшайба 4, рівномірно 
по усій окружності якої жорстко прикріплені вісім осей 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, на яких 
встановлено на підшипниках 13 розточувальні головки 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, які ма-
ють зовнішні циліндричні зубчасті вінці 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, причому перші дві па-
ри циліндричних зубчастих вінців 22, 23 та 24, 25 розточувальних головок 5, 6, та 7, 8, які 
розташовані один на проти одного, зчеплені з зовнішнім циліндричними зубчастим вінцем 
30, виконаного на втулці 1, а друга пара циліндричних зубчастих вінців 26, 27 та 28, 29 ро-
зточувальних головок 18, 19 та 20, 21, одночасно зчеплені з циліндричними зубчастими 
вінцями 22, 23, 24, 25 двох сусідніх розточувальних головок 14, 15, 16, 17. 

 

 
Рис. 3. Пристрій для розточування отворів у корпусних виробах із ПКМ 

З обертання втулки 1 через циліндричний зубчастий вінець 30, який через зчеплення 
з циліндричними зубчастими вінцями 22, 23, 24, 25 передає крутний момент розточува-
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льним головкам 14, 15, 16, 17. Оскільки циліндричні зубчасті вінці 26, 27, 28, 29 розто-
чувальних головок 18, 19, 20, 21 одночасно зчеплені з циліндричними зубчастими він-
цями 22, 23, 24, 25 двох сусідніх розточувальних головок 14, 15, 16, 17, то вони обер-
таються відносно їх у протилежну сторону. Після чого окремим приводом (на рис. 3 не 
вказано) надається обертання вала 3, який через жорстко закріплену до нього планшай-
бу 4 надає діаметральне обертання усім розточувальним головкам 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 навколо головної вісі 32. Тоді пристрій подається в отвір заготовки 31, який по-
чинає його розточувати [10]. 

Розглядаючи рівнодіючу реакцію сили різання Р  (рис. 4), яку можна розкласти на 
три складові Pτ , пP  та уP , направлені по дотичній до окружності пили ( Pτ ), по нормалі 

( пP ) до неї і вздовж осі пристрою ( хP ). 
 

   
а б 

Рис. 4. Схема дії складових сил різання з боку розточувальних головок на заготовку: а – головок 14, 15, 
16, 17; б – головок 18, 19, 20, 21 

Так, в окремому випадку дії розточувальних головок складова Pτ  скручує і згинає 
вісі, на яких насаджені головки, радіальна сила пP  відштовхує заготовку 31 від при-
строю у напрямку її радіуса, а осьова сила хP  зрушує заготовку 31 уздовж вісі 32 при-
строю. Також рівнодіючу nPτ  можна розкласти на вертикальне zP  та горизонтальне на-
правлення уP , яка прагне зсунути заготовку 31 у горизонтальному напрямку, а сила zP  

залежно від направлення прагне або підняти заготовку 31 відносно опорної площини 
пристосування, чи навпаки притиснути до неї. 

Для розуміння дії зрівноважування сил, які діють на заготовку 31 з боку розточува-
льних головок, необхідно скласти шість рівнянь рівноваги відносно усієї конструкції. 
За умови, що крутні моменти ( )M Нм , момент інерції 2( )I кг м⋅ , кутова швидкість 

( )рад сω , маса ( )m кг , подача ( )мм обS , швидкість різання ( )м хвV  розточувальних голо-
вок однакові, то отримаємо, що реакції та крутні моменти в опорах пристрою урівно-
важуються (дорівнюють нулю). 

Результати практичних експериментів показали, що при використанні цього при-
строю значно підвищується ефективність оброблення внутрішніх циліндричних повер-
хонь щодо використання традиційних способів механічного оброблення. Особливо це 
проявляється в плані отримання високої якості оброблюваної поверхні отворів, що до-
сягається урівноважуванням сил та крутних моментів, які діють на виріб, та великою 
кількість ріжучих елементів, у яких різноспрямовані ріжучі кромки. 
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Висновок і пропозиції. Отже, розглянутий у статті метод підвищення якості отво-
рів у корпусних виробах, які виготовленні із ПКМ, який полягає в урівноважуванні сил 
різання та крутних моментів, які діють з боку ріжучого інструмента на заготовку, що 
дозволяє застосування принципової кінематичної схеми різання за якою запропоновано 
конструкцію ріжучого пристрою для здійснення оброблення, використання якого до-
зволить розширити технологічні можливості за рахунок регулюванням крутними мо-
ментами різання, які діють на заготовку, підвищити продуктивність праці за рахунок 
використання восьми ріжучих головок та особливо підвищити якість оброблюваних 
поверхонь отвору, насамперед, у плані геометричних параметрів (точність розмірів, 
форми його елементів та їх взаємне розташування, шорсткість поверхні тощо). 

Також порушені в статті проблеми й актуальний напрямок їх рішень дозволяють 
зробити висновок про необхідність подальших розробок і досліджень з цього питання 
щодо геометрії зубців розточувальних головок, призначення оптимальних режимів рі-
зання для кожного виду полімерного композитного матеріалу та дослідження ступеня 
деструкції поверхневого шару тощо. 
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Passive damping of non-stationary vibration in a beam with piezoelectric patches and RL-shunts was investigated. The 
finite-element modeling technique of smart structures in Fourier transform frequency space is proposed. 

Key words: nonstationary vibrations, passive damping, smart constructions, Fourier transformation. 
Досліджено пасивне демпфірування нестаціонарних коливань балки з п’єзоелектричними накладками та підк-

люченими RL-шунтами. Запропоновано методику скінченно-елементного моделювання smart-конструкції у частот-
ному просторі інтегральних перетворень Фур’є. 

Ключові слова: нестаціонарні коливання, пасивне демпфірування, smart-конструкція, перетворення Фур’є. 
Исследовано пассивное демпфирование нестационарных колебаний балки c пьезоэлектрическими накладками и 

подключенными RL-шунтами. Предложена методика конечно-элементного моделирования smart-конструкции в 
частотном пространстве интегральных преобразований Фурье. 

Ключевые слова: нестационарные колебания, пассивное демпфирование, smart-конструкция, преобразование Фурье. 

Introduction.  The problem of mechanical vibration damping in structures has always 
been and now remains one of the most important and most complex issues of the modern 
science and technology. For a long time the passive damping methods, based on the use of 
viscoelastic materials with high internal energy dissipation of mechanical vibrations, were 
applied to reduce the vibration of structures with different loads [1; 2].  

Recently, according to foreign publications [3; 4] the so-called smart-materials and designs 
based on them, are increasingly spreading in various areas, particularly in aviation and space 
technology. The appearance of such materials and structures is due to the successes in science 
of materials and attempts to approximate the living organism functioning principles. 

The most effective smart-materials include piezoelectric materials that after pre-
polarization have the ability to respond to mechanical strains on electrode surfaces by voltage 
appearance, and to deform when applying the voltage. The appearance of voltage makes 
possible to use it in sensor devices or convert electrical energy into heat [5]. The reduction of 
the mechanical strain energy, particularly under dynamic loading, leads to vibration amplitude 
decrease (damping). Such methods are mainly based on including piezoelectric patches or 
layers in the structure for conversion of the mechanical vibration energy to electrical energy 
and heat. 

The vibrations damping methods by means of piezoelectric energy conversion are divided 
into active and passive. Active control devices have some restrictions in application caused by 
complexity of their implementation and sensitivity to changes and uncertainty of the system 
parameters. 
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However, passive methods are simpler. They are based on the vibration energy dissipation 
in special electrical circuits called shunts that are attached to electrode surfaces of a 
piezoelectric element [6]. A shunt with piezoelectric elements forms a kind of a resonant 
circuit in which the energy is dissipated. The vibration energy dissipation occurs due to the 
electromagnetic and thermal radiation in the shunt elements and in the main structure’s 
viscous layers and patches. 

Passive damping of vibrations in the structure made of aluminum alloy, with patches of 
viscoelastic piezoelectric PVDF elements, polarized by depth (Fig. 1), is consider in this 
paper. Electric energy dissipation mainly occurs in electric circuits with resistors R and 
induction coils L that form an RL-shunt, connected to the piezoelements. 

 
Fig. 1. A beam with connected shunts 

The shock or impulse loads of thin-walled structures cause non-stationary vibrations with 
amplitude and duration which can exceed the permissible limits. 

The state of research in non-stationary vibrations of piezoelectric structures can be 
estimated as basic. These studies are mostly limited to mono-harmonic vibration cases which 
are not always true for this structure type. It is not ascertained how effective is using 
piezoelectric materials to reduce the vibration amplitude after impulse and shock loads. 

The idea of using such materials seems attractive, considering that the electromagnetic 
fields distribution is much faster compared to the mechanical strain fields [7]. 

Hence the non-stationary vibration problem for smart-structures requires detailed study 
and development of appropriate mathematical modeling methods for piezoelectric materials 
with attached electric energy dissipation elements. 

Investigation Method. The complexity of tasks requires the use of approximate methods. 
The finite element method is the most common method for the complex composite 

structure synthesis, but the use of this method for solving the imperfectly-elastic structures 
dynamic problems requires selection of the appropriate physical dependences. 

It is shown in [1; 2] that the frequency finite element method (FFEM) [8], in which the 
design synthesis and vibration analysis is performed in the integral Fourier transform space, 
can be effectively used for the non-stationary vibration analysis of imperfectly-elastic 
structures. The advantages of using this method are the ability taking into account the 
dependencies of the linear theory of hereditary environments, including correct input of the 
frequency-dependent complex modules, and the ability to analyze non-stationary vibration 
with given initial conditions. The synthesis of structures with piezoelectric materials is also 
significantly facilitated in frequency space. 

According to the standard finite element method algorithm [9], we perform structure 
discretization (Fig. 1) by plane six-node finite elements (Fig. 2) with the corresponding 
interpolation functions. The node "movement" approximation for an electro-elastic finite 
element, which is a model of the piezoelectric material, is carried out by mechanical and 
electrical degrees of freedom. Therefore, this finite element (Fig. 2, b) has six additional 
degrees of freedom – electric potentials at each node, as compared with a mechanical finite 
element (Fig. 2, a), which approximates the mechanical displacement. 
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а b 

Fig. 2. Six-node finite mechanical (a) and electro-elastic (b) elements 

The identical interpolation functions are taken for the six-node mechanical and electro-
elastic finite elements [2]: 
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Finite element strain ε  is determined by the movement of nodal points 1-6: 

u=ε AN u , (2) 

where A  – differential operator matrix, uN  – mechanical displacement interpolation function 
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For a piezoelectric material, the potential distribution by depth is assumed linear in the 
direction of polarization.  

The electric field vector E  is related with the potential ϕ  by a well-known relation, which 
in the finite-element version will look as: 

ϕ= −∇ ϕE N ,  (4) 

where ∇  and ϕN  are differential operator and electric potential interpolation functions 

matrix respectively: 
T

yx 
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∂
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The system of linear differential equilibrium equations and quasi-static linear electro-
elasticity equations for a piezoelectric body disregarding temperature, relative to the 
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mechanical displacement and electric potential under the influence of external mechanical and 
volumetric forces and electrical charges are discussed in detail in [10]. 

Linear physical dependencies for a plane stress of a perfectly elastic piezoelectric material 
in a constant electric field are defined as: 

, ,Τ= ⋅ − ⋅ = ⋅ + ⋅σ С ε e E D e ε k E& && &  (6) 

where 
11 13

31 33
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С  – matrix of elastic moduli; ( )x z xz= σ σ τσ  – mechanical 

stresses; 15
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e  – matrix of piezoelectric moduli; ( )Tx zE E=E  – the electric 

field; 11

33

0

0

−κ 
=  −κ 

κ  – matrix of dielectric moduli; ( )Tx zD D=D  – electric 

displacement; ( )T

x z xzε ε γ=ε – elastic strains;  points mark differentiation by time. 

Differential equations of the electrical shunt with parallel connection of elements [11] can 
be written as: 

1 1
Q

R L
= ϕ + ϕ&& & , (7) 

where R1  – electrical conductivity; L1  – inverse coil inductance; points mark differentiation 
by time. 

In the finite-element version the electric "stiffness" matrix for an RL-shunt (Fig. 3a) has 
the form: 

R L= ϕ + ϕQ K K&& & , (8) 

where 

1 11

1 1R R

− 
=  − 

K , 
1 11

1 1L L

− 
=  − 

K , (9) 

Q  – nodal charges, based on the law of charge conservation: 

0 0

a b
Tqdydxϕ= ∫ ∫Q N ; (10) 

q – charge density on the electrode surface of a piezoelectric element. 
The synthesis of a finite element with RL-shunts (Fig. 3) is performed according to the 

standard finite element method procedure [9]. The boundary conditions in the "metal base / 
piezoelectric element" contact (metal / dielectric) are ensured by using the approximation 
functions (3) and (5). The grounding condition of the shunt terminals is taken into account by 
assigning zero rows and columns to the corresponding "grounded" shunt nodes. 

            
Fig. 3. Shunt finite elements 
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Mathematical model of non-stationary vibrations of a beam. The physical 
dependences for piezoelectric materials having small dynamic deformations can be written 
using the integral operators of the linear hereditary theory as for a linear viscoelastic body 
[10]. However, directly using integral dependences in dynamic problems causes significant 
difficulties associated with the experimental determination of physical parameters [12] and 
the solution of integro-differential equations. 

Let’s write the finite-element version of differential equations (6) in the frequency space 
and use an approximate variant related by the direct application of integral Fourier transform 
with the equations derived by the principle of Hamilton-Ostrogradski. The inadmissibility and 
nonrigorousness of this variant was specified in [13]. 

Dynamic equations derived by the variational principle of Hamilton-Ostrogradski after 
integral Fourier transform will have the form of the linear elasticity theory equations with 
comprehensive modules: 

( )2 ( )u ui iϕω + + ϕ = ω +Mu K u K F f% % %%% % , 

( )T
u iϕ ϕ+ ϕ = ωK u K Q%% % %% , (11) 

where M  – mass matrix, ϕK%  – electric "stiffness" matrix, uϕK% , uϕK%  – matrices 

corresponding to the direct and the reverse piezoelectric effect respectively: 

0 0

a b
T

u uh dydx= ρ∫ ∫M N N ,   ( ) ( ) ( )
0 0

a b
T

u u ui h i dydxω = ω∫ ∫K AN C AN%% , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 0

, ,
a b

T T T
u u u ui h i dydx i iϕ ϕ ϕ ϕω = ω ∇ ω = ω∫ ∫K AN e N K K% % %%   

( ) ( ) ( )
0 0

a b
T

i h i dydxϕ ϕ ϕω = ∇ ω ∇∫ ∫K N κ N% % ,   
0 0 0

( ) ( , , ) exp( ) ,
a b

T
ui x y t i t dydxdt

∞
ω = − ω∫ ∫ ∫F N p%  

0 0 0

( ) ( , , )exp( ) ,
a b

Ti x y t i t dydxdt
∞

ϕω = − ω∫ ∫ ∫Q N q%  

where ( ) ( ) ( )i i′ ′′ω = ω + ωС С С%  – matrix of frequency-depended complex elastic moduli; 

( ) ( ) ( )i′ ′′ω = ω + ωe e e% , ( ) ( ) ( )i′ ′′ω = ω + ωκ κ κ%  – complex matrix of piezoelectric and dielectric 

modules respectively; ρ  – material density; h  – finite element width; ( )( , , )
T

x yx y t p p=p  – 

external loads; ( , )x yF%  – Fourier images of the external mechanical loads; ( , )x yQ%  – images of nodal 
charges; (0) (0)i= ω +f Mu Mu& , (0), (0)u u& – nodal initial velocity and displacements respectively. 

We exclude the electric potential ϕ  in order to find the solution of the linear equations 
system (11) for displacements. 

After a simple transformation, we define the Fourier image of the nodal potential values 
from the second equation: 

( ) 1 T
u

−
ϕ ϕϕ = −Q K K u% % %% % . (13) 

The computed value of the image potential (13) is substituted in the first equation of 
system (11), taking into account the material tensors complex components. Thus the equation 
for mechanical displacement images is obtained: 
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( ) ( )i iω = ωZ u F% %% , (14) 

where ( )iωZ%  – the dynamic stiffness matrix 

( ) ( ) 1 2T
u u ui

−
ϕ ϕ ϕω = + − − ωZ K K Q K K M%% % % % % . (15) 

The solution of linear algebraic equations (11) for displacements in frequency space has 
the form: 

( ) 1i −= ωu Z F% %% . (16) 

The return to the time space after determining displacements is conducted through 
numerical (discrete) inverse Fourier transform, namely the fast Fourier transform (FFT): 

( )( )11FFT i −−= ωu Z F% % . (17) 

To analyze the vibration energy dissipation in a structure it is required to determine the 
eigenvectors and the eigenvalues of the dynamic stiffness matrix: 

( ) 0iω =Z% . (18) 

According to [2], one can use a numerical simple iteration method for determining the 
eigenvectors and eigenvalues. 

Computation of a beam with piezoelectric patches. Let’s consider an example of 
computing the non-stationary vibration of a beam (Fig. 1) with viscoelastic piezoelectric 
patches. 

Beam parameters are: 
- length 0.7l = m;  

- width 320 10b −= ⋅ m;  

- the main bearing structure thickness 32 10s −= ⋅ m;  

- material density 32.7 10ρ = ⋅
3

kg

m
;  

- modulus of elasticity of the bearing layer material  

( )106.71 10 1 0.025E i= ⋅ ⋅ + ⋅  Па.  

The properties of patches of viscoelastic piezo-composite material based on PVDF and 
PZT-2 [6]: 

- patch length  
0.1pl =

m;  

- width 
320 10pb −= ⋅

m;  

- thickness 
32 10ps −= ⋅

m;  

- material density 
31.75 10pρ = ⋅ 3kg m ;  

- real and imaginary components of the piezoelectric material elastic moduli matrix:  

( )9
11 15.7 10 1 0.064С i= ⋅ ⋅ + ⋅  Pа, ( )9

31 9.30 10 1 0.098С i= ⋅ ⋅ + ⋅ Pа, 

( )9
33 13.6 10 1 0.069С i= ⋅ ⋅ + ⋅ Pа, ( )9

55 2.52 10 1 0.014С i= ⋅ ⋅ + ⋅ Pа;  

– piezoelectric moduli: 

( )3
31 1.0 1 8.3 10e i −= − ⋅ − ⋅ ⋅ 2C m , 33 1.5e = 2C m , ( )3

15 1.13 1 2.1 10e i −= ⋅ − ⋅ ⋅ 2C m ;  
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– dielectric properties matrix components:  

( )3
11 0 12.7 1 4.7 10i −κ κ = ⋅ − ⋅ ⋅ , ( )3

11 0 11.8 1 1.2 10i −κ κ = ⋅ − ⋅ ⋅ , 12
0 8.85 10−κ = ⋅  F m. 

Fast Fourier transform parameters: number of points 122N =  on time interval 4=T ; 
maximum frequency spectrum max 6432f = Hz. Impulse and shock loads are applied in the 

direction of the generalized coordinate 4. 

 
Fig. 4. Finite-element model of structure with RL-shunts 

The problem solution was carried out for three cases: 
1) for a connected parallel shunt (8). The dynamic electromechanical stiffness matrix in 

this case is written as follows: 

( )
1

2
2

1 1 T
sh u u R L ui

i

−

ϕ ϕ ϕ
 ω = + − + − ω ω ω 

Z K K K K K K M% % % % % % % ; (19) 

2) for a disconnected shunt – with open electrodes ( 0=Q% ): 

( ) 1 2T
open u u ui −

ϕ ϕ ϕω = + − ωZ K K K K M% % % % % ; (20) 

3) mechanical problem solution – without electric component: 

( ) 2
uiω = − ωZ K M% % . (21) 

The results of determining the beam response to an impulse load (Fig. 5) for the three 
cases shown in Fig. 6. 

0 0.1 0.2 0.3 0.4
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

F s( )

0

s  
Fig. 5. Impulse load shape in the direction of the generalized coordinate 4 
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Fig. 6. The beam response to an impulse load in the direction of coordinate 4: 

I – with connected shunt (19); II – without shunts (21); III – with open electrodes (20) 

Gain-frequency characteristics for the first, second and third vibration modes are shown in 
Fig. 7 a, b. 

 a 

 b 
Fig. 7. Frequency response to the first (a), second and third (b) frequencies: 

I – with a connected shunt (19); II – without shunts (21); III – with open electrodes (20) 
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Conclusions. Finite element analysis in Fourier space can be used for the computation of 
piezoelectric structures and composites under impulse load. 

According to the computation results, the use of piezoelectric elements with an attached 
RL-shunt reduces the magnitude of reaction of considered structures under non-stationary 
loads. The largest decrement and the smallest displacement amplitude from the impulse and 
shock loads are observed in a structure with shunts. The design vibration decrement can be 
significantly increased by adjusting electrical resistance and inductance of the shunt. The 
advantages of using this technique are the ability to define responses to an external load of an 
arbitrary spectral composition and taking into account the dependencies of physical material 
characteristics to frequency. The return to the temporal space is carried out only at the last 
step of calculations. 
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MECHANISM OF CORROSION INHIBITORS BASED ON VEGETABL E RAW 
MATERIALS 

Наведені результати визначення складу активних компонентів інгібіторів на основі рослинної сировини – ГС-1 
та РС-ЧДТУ. Встановлено основні закономірності механізму протикорозійної дії інгібіторів та особливості їх ад-
сорбції на поверхні сталі. Досліджена будова та структура захисної плівки на поверхні металу. 

Ключові слова: інгібітор корозії, рослинна сировина, механізм дії, адсорбція, захисна плівка. 
Приведены результаты исследования состава активных компонентов ингибиторов коррозии на основе расти-

тельного сырья – ГС-1 и РС-ЧДТУ. Установлены основные закономерности механизма противокоррозионного дей-
ствия ингибиторов и особенности их адсорбции на поверхности стали. Исследовано строение и структура защит-
ной пленки на поверхности металла. 

Ключевые слова: ингибитор коррозии, растительное сырье, механизм действия, адсорбция, защитная пленка. 
The results of definitions the composition of the active components of corrosion inhibitors based on vegetable raw materials – 

ГС-1 and РС-ЧДТУ are given. Main principles of the mechanism of anti-corrosion action of inhibitors and characteristics of their 
adsorption on the surface of the steel are determined. Studied the structure of the protective film on the metal surface. 

Key words: corrosion inhibitor, vegetable raw materials, mechanism of action, adsorption, protective film. 

Постановка проблеми. Метали, що традиційно застосовуються для виготовлення 
обладнання харчової промисловості, у багатьох випадках виявляються недостатньо ко-
розійностійкими, оскільки більшість середовищ характеризуються підвищеною агреси-
вністю, що обумовлена використанням у харчових технологіях підвищених і низьких 
температур, значних швидкостей потоків продукції, тривалої витримки середовищ у 
стані спокою, змін рН розчинів у широкому діапазоні і багатьма іншими факторами. Як 
результат, прокородовані метали змінюють свій мікрорельєф, збільшуючи невиробничі 
втрати цінної продукції, а також трудові витрати на очищення, миття і дезінфекцію об-
ладнання. Крім того, частки зруйнованого металу можуть потрапляти в продукцію, по-
гіршуючи її смакові якості і санітарно-гігієнічні характеристики [1]. 

Ефективним засобом захисту металів від корозії є розроблення та впровадження 
протикорозійного інгібування. Аналіз широкого спектра інгібіторів, що пропонуються 
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до використання в різних галузях харчової промисловості, наприклад, ХОСП-10 «Уні-
кол», ЧС, КПІ-3, показав, що більшість з них за токсикологічними показниками не від-
повідають екологічним та санітарно-гігієнічним вимогам. Тому актуальною проблемою 
сьогодення є розроблення ефективних, нетоксичних та доступних інгібіторів, що мають 
широку сировинну базу для виробництва. Значний інтерес у цьому відношенні пред-
ставляє рослинна сировина України. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є дослідження механізму дії розроблених 
інгібіторів на основі рослинної сировини. 

Об’єкти і методи дослідження. Механізм дії інгібіторів ГС-1 (на основі гірчиці) та 
РС-ЧДТУ (на основі ріпаку) досліджували на сталі Ст3 – один з найбільш поширених 
конструкційних матеріалів, після нержавіючої сталі, для виготовлення різного виду об-
ладнання харчової промисловості. Ця сталь широко застосовується, наприклад, у виро-
бництві цукру та кондитерських виробів (корпуси і лопаті дифузійних апаратів, рамки і 
сітки дискових фільтрів, трубопроводи подачі дифузійного соку та сиропу); у виробни-
цтві спирту і лікеро-горілчаних виробів (корпуси бродильних чанів, резервуари для 
зберігання спирту, сортувальний і напірний чани, трубопроводи подачі спирту, змішу-
вачі меляси) і т. д. 

Для визначення складу діючих речовин інгібіторів використовували ЯМР 1Н спект-
роскопію та хроматомас-спектрометрію. 

Кінетику адсорбції вивчали за допомогою запису кривих спаду струму І в часі τ  
при введенні інгібітору до ланцюга електрода зі сталі 20, який потенціостатується (по-
тенціостат П-5827). Виміри проводились у деаерованих розчинах (аргон, 1 година) при 
кімнатній температурі. За допомогою потенціостата до робочого електрода подавали 
потенціал на 0,1...0,6 В нижчий від стаціонарного. Розчин перемішували магнітною мі-
шалкою зі швидкістю 100 об/хв. У систему вводили розчин інгібітору у фоні. Спад 
струму реєстрували за допомогою самописного потенціометра КСП-1. Отримані І, τ-
криві обробляли в координатах рівнянь Л.І. Антропова, С.М. Решетнікова [2]. 

Контроль за вмістом і розподілом хімічних елементів у приповерхневому шарі сталі 
Ст3 здійснювали методом Оже-електронної спектрометрії (мікрозондування та мікроп-
рофілювання) на Оже-спектрометрі AES-2000 приладового комбайну-лабораторії LAS-
2000 (RIBER, Франція). Оже-спектри реєструвались з розподільчою енергетичною зда-
тністю 10 кеV і оброблялись на ЕОМ. Енергія первинного йонного пучка становила 1 
кеV, а струм зонду – 2,4⋅10-8 А. Інформація знімалась з поверхні 20х20 мкм, глибина 
аналізу – 2,5-3 нм. Під час профілювання поверхня зразків бомбардувалась йонами ар-
гону (йонне травлення) з енергією 4 кеV. Швидкість травлення становила 4,0 нм/хв. 
Похибка під час вимірювань на LAS-2000 – 15 % ат. (з внутрішнім стандартом) на рівні 
10-1 % у шарі завтовшки 1-2 нм. 

Виклад основного матеріалу. На основі ЯМР-спектрів визначено склад діючих ре-
човин інгібіторів ГС-1 та РС-ЧДТУ: входять ненасичені кислоти як у вільному стані, 
так і у складі гліцеридів, а також глікозиди, тіоглікозиди і продукти їх гідролізу. 

Так, для інгібітору ГС-1 – синальбін (мультиплет в області 6,7, дублет 7,09 і синглет 
в області 7,0) і синігрин (дублети в області 6,5 та 7,5, синглет в області 7,0 м.д. – це під-
твердження ароматичної частини, а мультиплети в області 3,2-3,8 – вуглеводневої час-
тини). Причому останнього набагато менше, судячи зі спектрів – співвідношення цих 
речовин знаходиться в межах 7:1 (рис.1). 

До складу інгібітору РС-ЧДТУ входить, крім синігрину, прогоітрин (2-гідрокси-3-
бутеніл глікозинолат), при гідролізі якого утворюється гоітрин (СН2 – 2-а мультиплета 
в області 4,3 и 4,6 м.д., СН – мультиплет 5,9 м.д., подвійний зв’язок –мультиплеты 4,7 і 
5 м.д.). 
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Рис. 1. Діючі речовини інгібіторів на рослинній сировині 

Вивчення кінетики адсорбції розроблених інгібіторів здійснювали за допомогою за-
пису кривих спаду струму в часі при введенні інгібітору до середовища, в якому знахо-
дився електрод, що потенціостатується. Час встановлення постійного значення сили 
струму може характеризувати час досягнення адсорбційної рівноваги. 

На рис. 2 представлені результати оброблення І, τ-кривих, які отримані при інгібу-
ванні сталі 20 інгібіторами ГС-1 та РС-ЧДТУ у кислому і нейтральному середовищах 
відповідно. 

 
Рис. 2. Спад струму в ланцюгу електрода зі сталі 20, що потенціостатують: 1 – у водогінній воді  

∆I = f (lgτ) при φ = -0,6 В; 2, 3 –у 1н HCl при φ = -0,65 В: 2 – ∆I = f (lgτ), 3 – lgγ = f (lgτ) 

Встановлено, що у кислому розчині лінійна залежність спостерігається у координа-
тах «lg γ – lg τ» та «∆ І – lg τ». Це свідчить про виконання рівнянь lg γ = lg (I0/I) = k2τ та 
∆I = a1 I + b I lgτ, що вказує на реалізацію енергетичного та блокувального механізму 
дії інгібітору ГС-1 і адсорбцію його компонентів на рівномірно неоднорідній поверхні 
сталі. Постійне значення струму встановлюється більше ніж за 30 с, що підтверджує 
можливість комплексоутворення між інгібітором і металом, а не тільки електростатич-
ний характер адсорбційної взаємодії [3]. 

Починаючи з другої хвилини досліду відбувається відхилення від лінійної залежності у 
координатах «∆І – lgτ», що узгоджується з ізотермою адсорбції на неоднорідній поверхні 
твердого тіла за класифікацією Брунауера (теорія полімолекулярної адсорбції БЕТ) [4]. 
Полімолекулярний характер адсорбції інгібітору підтверджується і візуальними спостере-
женнями – згущення інгібітору навколо металевого зразка на відстані 5 мм від поверхні. 

У нейтральному середовищі лінійна залежність спостерігається тільки у координа-
тах «∆ І – lg τ». У такому випадку можна стверджувати про адсорбцію за блокувальним 
механізмом на рівномірно-неоднорідній поверхні. 

Молекули першого шару хемосорбуються за рахунок взаємодії адсорбент-адсорбат 
з утворенням хімічних сполук, а наступні полімолекулярні шари адсорбуються за раху-
нок фізичної адсорбції, яка обумовлена міжмолекулярними силами взаємодії. 

Таким чином, на поверхні сталі при інгібуванні може відбуватись як хемосорбція, 
так і фізична адсорбція з подальшим утворенням полімолекулярних шарів. 
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Контроль за вмістом і розподілом хімічних елементів у приповерхневому шарі ме-
талу здійснювали методом Оже-електронної спектрометрії. Досліджували зразки зі ста-
лі Ст3 після витримки протягом 168 годин у нейтральному (водогінна вода) та 3 годин 
у кислому (1н HCl) середовищах з інгібіторами РС-ЧДТУ та ГС-1 відповідно і без них. 

Візуальний огляд зразків після експозиції в агресивних середовищах виявив почат-
кові ознаки корозії. Поверхня сталі втратила первинний блиск та набула рівномірного 
забарвлення сірого кольору після витримки у 1н НСl. Відзначено, що у воді зміни пове-
рхні металу помітні візуально вже на другий день. Продукти корозії у вигляді бурого 
осаду випадають на дно склянки. Зразки після інгібованих середовищ набули легких 
райдужних кольорів, що свідчить про утворення на їх поверхні плівки певної товщини. 

Витримка в інгібованих середовищах сприяє зростанню вмісту феруму в приповер-
хневих шарах сталі, що практично співпадає з його розподілом у контрольному зразку, 
поверхня якого вкрита оксидною плівкою, сформованою на повітрі (рис. 3). Поясню-
ється це тим, що адсорбція інгібітору може відбуватися як на металах, у яких є вакантні 
електронні орбіталі, так і на оксидах металів, які мають дефекти і здатні приймати еле-
ктрони. Таким чином, поверхня сталі вкривається захисною плівкою, яка складається з 
оксиду феруму та комплексних сполук феруму з інгібітором. Утворюється щільний 
шар, який ускладнює дифузію йонів-активаторів до поверхні металу. 

 
Рис. 3. Залежність вмісту феруму від глибини травлення 

Вміст карбону на поверхні сталі в агресивних середовищах значно збільшився у порів-
нянні з контрольним зразком (рис. 4). У зразку на повітрі карбон у приповерхневому шарі 
має переважно органічну природу: після промивки у воді й етиловому спирті за умови екс-
перименту і неминучих забруднень із вакуумної комірки приладу. Значний вміст карбону 
при дії неінгібованих середовищ зумовлений, очевидно, активацією йонами хлору та окси-
гену поверхні сталі, що вкривається шаром пухких продуктів корозії і поглинає сполуки 
карбону з розчину і повітря. Крім того, ферум у вигляді розчинних продуктів корозії пере-
ходить у водний розчин, а карбон залишається у приповерхневих шарах сталі. 

 
Рис. 4. Залежність вмісту карбону від глибини травлення 

У випадку інгібованого середовища вміст карбону менший, ніж у неінгібованому і 
стабілізується на глибині 5-10 нм від поверхні. На відміну від зразків, які були в агре-
сивних розчинах, вміст карбону не тільки зменшився, але тепер він складається із фону 
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основного металу і карбону молекул інгібітору. Оскільки вміст карбону в контрольно-
му зразку поступово наближається до 0, можна зробити висновок, що в інгібованих се-
редовищах практично увесь карбон має органічну природу. Завдяки утворенню на по-
верхні сталі ефективної захисної плівки, дифузія окисників (оксигену і хлору) значною 
мірою ускладнена, що пояснює дуже незначний вміст або взагалі відсутність у припо-
верхневих шарах карбону з неорганічних продуктів корозії. 

Вміст оксигену у зразках, що знаходились на повітрі, поступово зменшується і ста-
білізується на глибині 28-30 нм від поверхні (рис. 5). За наявності інгібіторів у розчи-
нах – в обох випадках його вміст значно менший, порівняно з середовищем без інгібі-
торів, і стабілізується на глибині 25-30 нм від поверхні (практично співпадає з 
контрольним зразком на повітрі). Це свідчить про утворення захисної плівки, яка пере-
шкоджає доступу оксигену до поверхні сталі. 

 
Рис. 5. Залежність вмісту оксигену від глибини травлення 

Для зразка з інгібованого РС-ЧДТУ розчину нітроген і сульфур (рис. 6) визначаються 
на глибині до 6-8 нм. Хоча характер їх розподілу неоднозначний, наявність нітрогену і су-
льфуру дозволяє зробити висновок про утворення поверхневих сполук за рахунок хемосо-
рбції інгібітору на поверхні сталі. Такі сполуки і виконують роль захисної плівки. 

 
Рис. 6. Залежність вмісту нітрогену та сульфуру від глибини травлення для інгібітору РС-ЧДТУ 

Таким чином, за результатами Оже-спектрів можна зробити висновок, що в агреси-
вних середовищах без інгібіторів сліди окиснювачів (оксигену і хлору) спостерігаються 
на глибині більше 40 нм, що свідчить про наявність продуктів корозії і показує глибину 
мікронерівностей поверхні металу. А сумарний вміст оксигену і феруму у зразках з по-
вітряно-оксидною плівкою на глибині 25-40 нм дорівнює майже 100% атом., інші еле-
менти не виявлені, тобто поверхневі впадини металу заповнені оксидами феруму й ін-
гібітори рослинного походження адсорбуються також на оксидному шарі. Отримані 
дані корелюють з результатами досліджень [5]. 

Фотографії поверхні зразків після експозиції в агресивних та інгібованих розчинах 
підтверджують наявність захисної плівки (рис. 7). Поверхня сталі після витримки в аг-
ресивних середовищах вкрита продуктами корозії, а зразки, які пройшли оброблення в 
інгібованих розчинах, – без ознак корозійних уражень. 
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Рис. 7. Фотографії поверхні сталі Ст3 при збільшенні у 4000 разів: а – контрольний зразок: 

 б – зразок після травлення в агресивному середовищі; в – зразок після травлення в інгібованому розчині 

Отже, як підтверджено ЯМР-спектрами, основними діючими речовинами інгібітору 
ГС-1 є тіоглікозиди синальбін та синігрин. Взаємодія інгібітору ГС-1 з поверхнею ме-
талу може відбуватися по реакційних центрах, на яких сконцентрована найбільша елек-
тронна густина. Синігрин є фактично плоскою молекулою. Авторами показано [6], що 
проста конфігурація молекул при їхній адсорбції на поверхні металу дозволяє одержати 
більш щільне упакування, через яке дифузія йонів-активаторів ускладнена більше ніж 
через адсорбційний шар складних молекул. Алілглікозинолати у водних розчинах гід-
ролізуються і розщеплюються, що пояснює дещо знижену протикорозійну ефектив-
ність дії інгібітору ГС-1 у нейтральному середовищі [7]. 

Основними діючими речовинами інгібітору РС-ЧДТУ є тіоглікозиди синігрин та 
прогоітрин, при гідролізі якого утворюється гоітрин. Гоітрин проявляє основні власти-
вості і за кислотного корозійного процесу відновлюються атомарним гідрогеном, що 
пояснює зниження протикорозійної активності інгібітору РС-ЧДТУ у кислотних розчи-
нах у порівнянні з ГС-1 [7].  

Таким чином, проведені дослідження свідчать, що захисна плівка, яка утворилась на 
поверхні сталі Ст3 після витримки зразків у розчинах з інгібіторами рослинного похо-
дження, має складну будову і складається принаймні з двох (або більше шарів), які від-
різняються за хімічним складом і структурою. 

Висновки. Встановлено основні закономірності механізму протикорозійної дії інгі-
біторів РС-ЧДТУ, ГС-1 та особливості їх адсорбції на поверхні сталі, що вказують на 
реалізацію енергетичного і блокувального механізму дії інгібіторів та адсорбцію його 
компонентів на рівномірно-неоднорідній поверхні сталі. 

Доведено методом Оже-спектрометрії наявність захисної плівки на поверхні сталі, 
яка характеризується полімолекулярною будовою та неоднорідністю хімічного складу: 
при інгібуванні протікають процеси комплексоутворення між активними адсорбційни-
ми центрами інгібіторів і ферумом або його оксидами та обмінні реакції між ними. 
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THE SONDING OF MODIFIED SURFACE OF C18 REICHARDTS I NDICATORS  
IN MLC CONDITIONS 

Изучена полярность среды привитого силикагеля С18, модифицированного додецилсульфатом натрия (ДСН), с 
помощью бетаиновых красителей (II, V, VIII, XI) разной гидрофобности при температуре 25оС и 40 оС. Использова-
но спектрофотометрическое измерение сигнала. Исследования велись в видимой части спектра. Поверхность ста-
ционарной фазы в условиях МЖХ менее полярна, чем поверхность мицелл ДСН в растворе. 

Ключевые слова: октадецилсиликагель С18, додецилсульфат натрия ДСН, бетаиновые индикаторы Райхард-
та, мицеллярная жидкостная хроматография (МЖХ). 

Вивчено полярність середовища прищепленого силікагелю С18, модифікованого додецилсульфатом натрію 
(ДСН), за допомогою бетаїнових барвників (II, V, VIII, XI) різної гідрофобності за температури 25оС и 40 оС. Вико-
ристано спектрофотометричне вимірювання сигналу. Досліди проводили у видимій частині спектру. Поверхня ста-
ціонарної фази в умовах МРХ менш полярна, ніж поверхня міцел ДСН у розчині. 

Ключові слова: октадецилсилікагель С18, додецилсульфат натрію,бетаїнові індикатори Райхардта, міцелярна 
рідинна хроматографія (МРХ). 

Here studied polarity of environment grafted silica C18-modified sodium dodecyl sulfate (SDS) by a betaine dyes (II, V, 
VIII, XI) varying hydrophobicity. Used spectrophotometric measurement signal at temperature 25оС и 40 оС. The research 
was conducted in the visible part of the spectrum. The surface of the stationary phase in terms MLC less polar than the 
surface of SDS micelles in solution. 

Key words: octadecylsilica C18, sodium dodecyl sulfate (SDS), Reichardts betaine indicators, micellar liquid 
chromatography (MLC). 

Постановка проблемы. Одним из показателей качества и безопасности продуктов 
питания является содержание в них пищевых добавок, к которым относятся: красители, 
консерванты, антиоксиданты, стабилизаторы, эмульгаторы, усилители вкуса и аромата, 
противопенные вещества. Обращенно-фазовая высокоэффективная жидкостная хрома-
тография (ОФ ВЭЖХ) относится к наиболее распространенным методам современного 
химического анализа продуктов питания. Перспективным направлением совершенство-
вания метода является поиск новых возможностей управления селективностью разде-
ления и сокращения времени подготовки проб. Такие возможности открывает мицелля-
рная жидкостная хроматография (МЖХ), которая является разновидностью ОФ ВЭЖХ. 
При разработке новых методик важным является знание свойств и природы реакцион-
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ной среды, в частности важна информация о её полярности. При изучении свойств ли-
офильных ультрамикрогетерогенных дисперсных систем, а также при исследовании 
различных поверхностей раздела фаз универсальными реагентами являются красители, 
обладающие ценными репортерными свойствами благодаря интенсивному поглоще-
нию света. Множество красителей применяют с этой целью в качестве РКа

а-проб, флуо-
ресцентных и цветных меток, а также сольватохромных зондов [1]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Ценную информацию о свойст-
вах твердых тел (силикатов, полимерных пленок и др.) и мицеллярных систем предста-
вляет зондирование поверхностей с помощью молекулярных зондов, в качестве кото-
рых все чаще используют сольватохромные бетаиновые красители Райхардта [2]. 
Сольватохромний эфект бетаиновых красителей (рис. 1) регистрируется в широком ди-
апазоне длин волн, большая часть которого припадает на видимую область спектра, что 
позволяет оценить полярность среды даже визуально [3]. 
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Рис. 1. Графическое изображение общей формулы сольватохромних “ индикаторов Райхардта” 

Протонирование фенолятного кислорода превращает окрашенные формы производ-
ных 4-(2,4,6-трифенил-1-пиридиний) феноксида (В) в бесцветные катионы НВ+. «Ка-
жущееся» значение РКа

а характеризует равновесие: НВ+↔В + Н+. Возможность выявле-
ния участков поверхности привитого силикагеля с различной кислотностью 
обусловлена тем, что бетаиновая форма поглощает свет в видимой области, а поглоще-
ние катиона наблюдается при длинах волн, меньших 400 нм [4]. 

Выбранные для исследования бетаиновые индикаторы II и V ранее использовались 
для зондирования поверхности мицелл додецилсульфата натрия (ДСН) [5; 6]. В мицел-
лярных растворах наблюдался батохромный сдвиг максимума полос поглощения по 
сравнению с водными растворами, свидетельствующий об уменьшении полярности ми-
кроокружения бетаинов, локализованных на мицеллярной поверхности (табл. 1). 

Таблица 1 
Значения λmax бетаиновых индикаторов в воде и мицеллах ДСН 

Бетаин 
λmax окрашенной формы, нм 

в воде 
І = 0,05 моль/л 

в мицеллах ДСН 
І = 0,05 моль/л 

II 453 
497 

сДСН=0,01 моль/л 

V 463 
495 

сДСН=0,02 моль/л 

Сдвиг длинноволновой полосы поглощения бетаина ІІ Димрот и Райхардт предло-
жили использовать для оценки эмпирического параметра полярности растворителей. 
Параметр полярности растворителя ЕТ(ккал/моль) и максимум полосы поглощения 
(λmax, нм) формы В бетаина связаны выражением: 

ЕТ=28591/λmax. (1) 
Нормализованный параметр растворителя EТ

N [2; 7] не привязан к конкретной сис-
теме единиц измерения и рассчитывается по формуле: 

EТ
N=ЕТр-ль - ЕТтмс/ЕТвода - ЕТтсм = EТ – 30,7/32,4, (2) 

где ЕTр-ль  – значение ЕT(30) в исследуемой среде; 
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ЕTвода – значение ЕT(30) в воде как стандарте полярной среды, для которой принято 
EТ

N =1; 
ЕТтсм – значение ЕT(30) в тетраметилсилане (ТМС, (СН3)4Si) как стандарте неполяр-

ной среды, для которой принято EТ
N = 0. 

Полученные данные позволяют рассчитать значения нормализованного параметра по-
лярности растворителя EТ

N, связанного с параметром EТ по корреляционным уравнениям. 
Для красителя  ЕТ13:  
ЕТ = 3,049+0,981 ЕТ30 (3) 

для ЕТСОО-: 
ЕТ= 3,335+0,932 ЕТ30 (4) 

Выделение не решенных ранее частей общей проблемы. В связи с проблемой из-
бирательного связывания индикатора и различной глубины погружения в мицеллу или 
сорбент представляется важным изучить их спектры поглощения, для которых вследст-
вие их строения характерна сильная зависимость спектров поглощения в УФ- и види-
мом диапазонах от природы среды. 

Цель статьи. Главной целью данной работы является оценка полярности микроок-
ружения молекулярного зонда для понимания процессов, происходящих при контакте 
стационарной фазы (С18) с подвижной фазой (модифицированным спиртом раствором 
ПАВ) в условиях МЖХ. 

Изложение основного материала. Объектом исследования были суспензии, обра-
зующиеся в результате адсорбции мономеров ПАВ на наименее полярной неподвижной 
фазе С18. Адсорбция обусловлена взаимодействием гидрофобных углеводородных ра-
дикалов ПАВ с привитыми алкильными радикалами сорбента. Адсорбированные час-
тицы ПАВ покрывают практически все октадецильные группы и поверхность неподви-
жной фазы С18 представляет собой слой адсорбированного ПАВ. Ионные (полярные) 
головки ПАВ сориентированы в сторону жидкой фазы, делая поверхность неподвиж-
ной фазы более гидрофильной по сравнению с исходным привитым сорбентом. Однако, 
при использовании пентанола в качестве органического модификатора, количество 
ДСН, адсорбированного на поверхности, снижается [9]. 

В роботе использовали додецилсульфат натрия фирмы Applichem (Германия) с со-
держанием основного вещества не менее 97 %, дополнительно очищенный перекриста-
лизацией с изопропанолом и высушенный при температуре 80 °С, и силикагель с при-
витыми октадецильными группами Silasorb SPH C18 (LC), 7,5 µm [10]. Как 
модификатор использовался н-пентанол (1-PtOH, РЕАХИМ, ч.), дополнительно очи-
щенный перегонкой при tкип = 137,5 °С [11]. Для создания щелочной реакции среды ис-
пользовали защищенный от СО2 раствор NaOH, концентрацию которого устанавливали 
по навескам адипиновой кислоты [12]. Исходный раствор натрий хлорида готовили 
взвешиванием реактива NaCl квалификации “ч.д.а.”. Бетаиновые красители II, V, VIII и 
XI (табл. 2) были предоставлены проф. K. Райхардтом. 

Таблица 2 
Название и строение бетаиновых красителей 
Краситель R1 R2 R3 

II  2,6-дифенил-4-(2,4,6-трифенилпиридиний-1-ил) фенолят; ЕТ30 H C6H5 C6H5 
V 4-[4-(4-карбоксилатофенил)-2,6-дифенил-пиридиний-1-ил]-

2,6-дифенилфенолят натрия 
CO2

-Na+ C6H5 C6H5 

VIII  2,6-циклонанометилен-4-(2,4,6-трифенилпиридиний-1-ил) 
фенолят 

H C6H5 (-CH2-)9 

XI  2,6-дипиридил-4-(2,6-дипиридил-4-фенил-1-пиридиний) 
фенолят; ЕТ13 

H 3-пиридил 3-пиридил 
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Исходные растворы бетаиновых красителей готовили непосредственно в исходном 
растворе ДСН до разбавления его водой. Рабочие растворы готовили разбавлением ис-
ходного. Рабочие концентрации красителей при измерении индикаторного отношения 
варьировали в пределах (3-5)·10-5 моль/л, рабочая концентрация ПАВ составляла 0,01 
моль/л, а содержание спирта соответствовало 1 % по объёму, навеска C18 составляла 
0,5 г. Значение рН = 12 создавали раствором NaOH (с0=0,0998 моль/л). Ионную силу 
растворов поддерживали постоянной, I = 0,1 моль/л. 

Исходные растворы были приготовлены по точным навескам реактива, взятых на 
аналитических весах с погрешностью ± 0,2 мг. В качестве рабочей жидкости использо-
вали дистиллированную воду. Для мерной посуды были определены поправки к номи-
нальной емкости, которые позволили измерять объемы растворов с погрешностью не 
более 0,2 %. 

Особенностью поведения сольватохромных индикаторов является медленное уста-
новление равновесия в суспензиях, содержащих ДСН [13]. Поэтому суспензии оставля-
ли на один час, периодически перемешивая при термостатировании, и сравнивали при 
комнатной температуре. 

Спектрофотометрические измерения проводились на приборе КФК-3. Спектры пог-
лощения суспензий измеряли в интервале длин волн (λ) 400-650 нм методом гетерохро-
матической экстраполяции при максимальном приближении кювет к окошку детектора 
[14; 15]. Спектры измеряли против холостого раствора, содержащего все компоненты за 
исключением красителя. Длина поглощающего слоя 10,068 мм. 

Бетаиновый индикатор (ІІ) не растворяется в неполярных растворителях, тем более 
это относится к более гидрофильным индикаторам V и ХІ. Следовательно, индикаторы 
не могут связываться неполярной фазой привитых радикалов С18, поэтому наблюдае-
мые спектры следует отнести только к поверхности С18, модифицированной частицами 
ДСН и 1-пентанола. 

Спектры поглощения бетаинов II, V и XI в исследуемых системах (1 – раствор ДСН 
и 1-PtOH; 2 – суспензии С18 в растворе, содержащем  ДСН и 1–PtOH; 3 – суспензии  
С18 в растворе ДСН) представлены на рис. 2. Для бетаина VIII были определены очень 
низкие результаты поглощения (в видимой обл. нет максимума), поэтому построение 
графика было нецелесообразно. 

 

   
а б в 

Рис. 2. Спектры поглощения: а – бетаина ІІ; б – бетаина V; в – бетаина ХІ 

Бетаиновый индикатор II практически полностью адсорбировался на поверхности 
частиц С18, модифицированной компонентами мицеллярного раствора, поскольку при 
длительном отстаивании суспензий прозрачный слой жидкой фазы оказывался неокра-
шенным, а частицы суспензии — окрашенными в розово-фиолетовый цвет. Низкая же 
интенсивность желтых окрасок индикаторов V, VIII и ХІ в суспензиях не позволяла на-
блюдать, полностью ли они сорбируются на частицах суспензии. Значения длины вол-
ны, соответствующие максимумам поглощения индикаторов Райхардта, приведены в 
табл. 3. 
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Таблица 3 
Характеристики спектров поглощения сольватохромных индикаторов  

и нормализованные параметры полярности 
Краситель ІІ V ХІ 

Характеристики max,HMλ  EΝ
Τ  max,HMλ  EΝ

Τ  max,HMλ  EΝ
Τ  

Мицеллы ДСН 497 [5] 0,842 [7] 495* [5] - - - 
Мицеллы ДСН, 1 % (v/v) 1-пентанола 512 0,776 486 0,890 481 0,824 
Суспензия С18 в 0.01 моль/л ДСН 509 0,786 471 0,952 496 0,771 
Суспензия С18 в 0.01 моль/л ДСН, 
1 % (v/v) 1-пентанола 

510 0,783 475 0,935 485 0,812 

* концентрация ДСН 0,02 моль/л. 

Максимум поглощения бетаина ІІ заметно смещается в длинноволновую область 
при переходе от мицеллярных растворов ДСН к растворам ДСН, содержащим добавки 
1-пентанола, и почти в такой же степени — при переходе к суспензиям С18 в мицелля-
рном растворе ДСН. Добавка 1-пентанола в мицеллярный раствор ДСН сопровождается 
большим батохромным сдвигом, чем при добавлении 1-пентанола в суспензию С18 в 
мицеллярном растворе. В этом случае можно говорить о некоторой обезвоженности 
поверхности, небольшой гидрофобизации, по сравнению с «чистыми» мицеллами ПАВ. 

Результаты зондирования микроагрегатов ДСН и модифицированной поверхности С18 
с более гидрофильными индикаторами ХІ и V более противоречивы. Так уже для гибрид-
ных мицелл ДСН (содержащих 1-пентанол) сдвиг максимума поглощения в коротковолно-
вую область по сравнению с «чистыми» мицеллами ДСН не соответствует представлениям 
об уменьшении полярности мицеллярной поверхности при введении 1-пентанола [16]. 

Исследуя свойства поверхности С18, модифицированной мицеллярным раствором 
ДСН с 1-пентанолом, при температуре 40 оС, т.е. в условиях МЖХ, мы воспользовались 
визуальным методом оценки полярность среды [3]. 

Сорбент С18 предварительно модифицировали раствором, содержащим 0,01 моль/л 
ДСН и 1 % (v/v) 1-пентанола, в течение 45 мин. После отстаивания суспензии осадок 
отделяли декантацией и прибавляли к нему 5 мл раствора бетаина II, содержащего 
0,01 моль/л ДСН при рН 12. При этом раствор обесцвечивался, а сорбент С18 окраши-
вался в насыщенно фиолетовый цвет. Окраску суспензии визуально сравнивали с окра-
ской суспензии, приготовленной таким же способом при температуре 25 оC. При под-
держании соответствующей температуры вид системы не менялся по прошествии 1 ч. 

Выводы и предложения. Таким образом, для зондирования модифицированной 
поверхности С18 стандартный индикатор Райхардта подходит лучше, чем более гидро-
фильные индикаторы VІІІ, ХІ и V. При комнатной температуре поверхность С18, мо-
дифицированная мицеллярным раствором ДСН, является менее полярной средой, чем 
поверхность мицелл ДСН в водном растворе, и близка по полярности к поверхности 
мицелл ДСН, содержащих 1-пентанол как ко-ПАВ. Применение сольватохромного ин-
дикатора бетаина ІІ позволило четко зарегистрировать различия в полярности поверх-
ности октадецилсиликагеля, модифицированного компонентами мицеллярного раство-
ра в зависимости от температуры. В условиях МЖХ модифицированный привитой слой 
С18 становится менее полярным, по сравнению с аналогичным при комнатной темпе-
ратуре, что соответствует представлениям о «плавлении» привитого слоя, вследствие 
чего он становится более похожим на неполярную жидкость. 
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INFLUENCE  OF X-RAYS ON SOME PROPERTIES OF DOPED GERMANIUM  COPPER 
Наведені результати експериментальних досліджень зміни електрофізичних параметрів зразків германію, ле-

гованого міддю залежно від часу опромінення його рентгенівськими променями. Показано, що рентгенівське випро-
мінювання суттєво впливає на електрофізичні параметри германію з домішками міді, причому цей вплив суттєво 
збільшується при охолодженні зразка до температури рідкого азоту. 

Ключові слова: напівпровідникові детектори; рентгенівське випромінювання, германій. 
Приведены результаты экспериментальных исследований изменения электрофизических параметров образца 

германия, легированного медью в зависимости от времени облучения его рентгеновскими лучами. Показано, что 
рентгеновское излучение существенно влияет на электрофизические параметры германия с примесями меди, при-
чем это влияние существенно увеличивается при охлаждении образца до температуры жидкого азота. 

Ключевые слова: полупроводниковые детекторы; рентгеновское излучение, германий. 
The results of experimental studies of changes in the electrical parameters of the sample doped germanium copper, depending 

on the time of exposure X-rays at different temperatures. It is shown the X-ray radiation affects the electrical parameters of doped 
germanium copper, and this effect increases significantly when the sample is cooled to liquid nitrogen temperature. 

Key words: semiconductor detectors, X-ray, germanium. 

Одним з напрямів розвитку електронної техніки є створення апаратури, яка працює 
в інфрачервоному (ІЧ) діапазоні. Така апаратура використовується у наукових дослі-
дженнях, зокрема в астрономії, у військовій справі, медицині, у системах автоматики та 
дистанційного керування, в охоронних системах, а також для вирішення задач візуалі-
зації різноманітних об’єктів. 

Для забезпечення роботи апаратури в ІЧ-діапазоні необхідно створювати оптичні філь-
три, елементи геометричної оптики, фотоприймачі і т. д. Для реєстрації ІЧ-випроміню-
вання застосовують теплові та фотоелектричні приймачі, а також спеціальні фотоматеріа-
ли. При цьому загальною рисою всіх таких пристроїв є використання взаємодії речовини з 
квантами відповідних енергій. Перелік речовин, які служать основою для створення детек-
торів ІЧ-випромінювання, з одного боку, досить різноманітний, а з іншого – потребує по-
дальшого розширення. Підвищення рівня потужності при генерації випромінювання, або 
зменшення мінімального порога при детектуванні, зміна частотних характеристик детек-
торів стають можливими саме завдяки використанню нових фотоматеріалів. У багатьох 
випадках такими є напівпровідники з відповідними електрофізичними параметрами. 

Іншим важливим аспектом є умови, в яких експлуатується електронна апаратура. В 
цьому випадку йдеться про вплив зовнішнього корпускулярного або електромагнітного 
випромінювання високих енергій, під дією якого відбуваються незворотні зміни у стру-
ктурі твердого тіла, що впливає на властивості напівпровідникових матеріалів і призво-
дить до порушень у роботі компонентів електронних пристроїв. 
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Одним з напівпровідників, які використовуються для виготовлення фотоприймачів 
випромінювання ІЧ-діапазону, є германій з домішками міді. Такий матеріал свого часу 
був добре вивчений, наприклад [1]. Відомо, що мідь має максимальну розчинність у 
матриці 3·1016 см–3. При цьому вона утворює в забороненій зоні германію три акцепто-
рні рівні: Еv+0,04 еВ, Еv+0,33 еВ та Ес–0,26 еВ. 

Завдяки наявності таких домішкових рівнів можна створювати ефективні приймачі 
(фоторезистори), які працюють у діапазоні 2-30 мкм та мають виявлювану здатність у 
максимумі спектральної характеристики 10–10 Вт·см·Гц½ [2]. 

Проблеми радіаційної стійкості германію з домішками міді також вивчались. Але в пере-
важній більшості таких досліджень для опромінювання ІЧ-детекторів використовувались 
або потоки частинок – електронів, протонів та нейтронів, або гамма-випромінювання, як, на-
приклад, у [3], і значно менше уваги приділено впливу рентгенівського випромінювання. 

Звичайно, прилади на основі германію взагалі широко розповсюджені і їх застосу-
вання не обмежується тільки фотоприймачами. Тому дослідження зміни властивостей 
напівпровідників в умовах зовнішнього опромінювання завжди є актуальними. 

Методи та результати. У роботі наведені результати впливу рентгенівського ви-
промінювання на деякі електрофізичні параметри германію з домішками міді. Як дже-
рело випромінювання була використана рентгенівська трубка з анодною напругою до 
150 кВ, що відповідає довжинам хвиль спектра гальмового випромінювання λ ≥ 8,2 пм. 

Досліджувались зразки германію розмірами 3×3×2 мм з малим вмістом домішок мі-
ді (n = 3·1013 см–3). Тривалість опромінювання змінювалась від 10 до 60 хвилин. Елект-
рофізичні параметри германію до і після опромінювання вимірювались при кімнатній 
температурі та при охолодженні до температури рідкого азоту. Також вимірювалась рі-
зниця потенціалів, що виникає при ефекті Холла. 

На рис. 1 наведена отримана експериментально залежність від тривалості опроміню-
вання відношення холлівської різниці потенціалів на опроміненому зразку HRU  до відпо-

відної величини 0HU  для неопроміненого зразка при кімнатній температурі. Зменшення 

напруги Холла зі зростанням дози опромінення може бути обумовлене двома причинами: 
зменшенням рухливості основних носіїв заряду та акцепторним характером радіаційних 
дефектів. На акцепторний характер дефектів, утворених при опроміненні германію γ-
квантами, вказується в [4]. Такі дефекти відповідають акцепторним станам Еv+0,01 еВ і 
здатні призвести до часткової компенсації основних носіїв заряду. 
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Рис. 1. Залежності напруги Холла від тривалості опромінення: а – відношення 0HR HU U  при кімнатній 

температурі; б – холлівська різниця потенціалів HU  при температурі рідкого азоту 

Проте при охолодженні попередньо опромінених зразків германію до температури 
рідкого азоту характер залежності змінюється на протилежний: спостерігається збіль-
шення холлівської напруги HRU  зі зростанням тривалості опромінювання (рис. 1).  
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На рис. 2 показані залежності різниці потенціалів U  у діапазоні температури від 78 
до 300 К для неопромінених та опромінених зразків германію. 
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Рис. 2. Температурні залежності спаду напруги на холлівських контактах: 
а – неопромінений германій; б та в – германій після опромінення тривалістю 10 та 60 хв відповідно 

При охолодженні відбувається значне зростання напруги Холла у неопроміненого 
зразка. Проте при рентгенівському опромінюванні разом з накопиченням дози опромі-
нення спостерігається поступове зменшення HU  до нуля і навіть зміна полярності при 

температурах 250…270 К. Характерним є те, що саме при таких температурах відбува-
ється найбільш помітне збільшення опору зразків. Особливо помітно це проявляється 
після тривалого опромінення. Опори усіх зразків зростали, сягаючи максимуму при те-
мпературах 205…220 К (рис. 3). 
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Рис. 3. Температурні залежності відношення опору R опромінених зразків германію до опору  

неопроміненого зразка R0 при температурі 300 К: 
а – неопромінений германій; б та в – германій після опромінювання тривалістю 10 та 60 хв відповідно 

Тривалість опромінювання також веде до зміни опору. Проте при кімнатних та азот-
них температурах характер залежностей різний (рис. 4). 
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Рис. 4. Залежності опору зразка германію від тривалості опромінення: 
а – при кімнатній температурі; б – при температурі рідкого азоту 
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Далі наведені результати досліджень впливу рентгенівського випромінювання на 
вольтамперні характеристики та статичний опір детекторів ІЧ-випромінювання на ос-
нові германію з домішками міді при температурах 300 та 78 К. 

Індикатори ІЧ-випромінювання, розмірами 3×3×2 мм були виготовлені з германію з 
великою концентрацією домішок міді (n = 3 1015 см–3). До кристалів були приплавлені 
омічні контакти. Тривалість опромінювання, як і у попередніх дослідах, змінювалась 
від 10 до 60 хвилин. 

Вольтамперні характеристики опромінених індикаторів майже лінійні як при кімна-
тній температурі, так і при температурі рідкого азоту. Проте кут нахилу характеристик 
поступово змінюється залежно від часу опромінювання. 

За результатами вимірювань вольтамперних характеристик при температурі 300 та 
78 К побудовані залежності опору попередньо опроміненого детектора від тривалості 
опромінювання (рис. 5). 
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Рис. 5. Залежності опору індикатора від тривалості опромінювання: 
а – при кімнатній температурі; б – при температурі рідкого азоту 

Спостерігається зростання опору при тривалості опромінювання до 20 хвилин, а на-
далі зі зростанням часу опромінювання відбувається поступове зменшення опору до 
попереднього значення. Подібний хід залежності мають в усьому дослідженому інтер-
валі температури. 

Температурна залежність опору детекторів ІЧ-випромінювання суттєво відрізняєть-
ся від аналогічних залежностей для нелегованого германію, наведених на рис. 3. Спо-
стерігається зменшення опору з пониженням температури. Однак при температурах 
∼ 140…150 К таке зменшення припиняється й опір починає зростати. 

Висновки. Проведені експериментальні дослідження показують, що рентгенівське 
випромінювання досить суттєво впливає на електрофізичні параметри германію з до-
мішками міді. Причому існує доза опромінювання, що викликає найбільш помітні змі-
ни деяких параметрів. 

Вплив суттєво збільшується при охолодженні до температури рідкого азоту. 
Цей факт необхідно враховувати при створенні напівпровідникових приладів, що екс-

плуатуються у відповідних умовах протягом тривалого періоду часу, оскільки рентгенівське 
випромінювання може досить суттєво змінювати характеристики електронних компонентів. 
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RESEARCH AND SELECTION OF THE OPTIMAL TECHNOLOGICAL 
PARAMETERS OF PHENYLONE COATINGS FORMATION 

Розглянуто вплив технологічних факторів на процес формування фенілонових покриттів. Визначена залеж-
ність адгезійної міцності та фізико-механічних властивостей покриттів від температури та часу їх формування. 
Встановлені оптимальні режими формування фенілонових покриттів на металевих субстратах різної природи. 

Ключові слова: фенілонове покриття, адгезія, технологічні параметри, міцність адгезійного з’єднання. 
Рассмотрено влияние технологических факторов на процесс формирования фенилоновых покрытий. Определе-

на зависимость адгезионной прочности и физико-механических свойств покрытий от температуры и времени их 
формирования. Установлены оптимальные режимы формирования фенилоновых покрытий на металлических суб-
стратах различной природы. 

Ключевые слова: фенилоновое покрытие, адгезия, технологические параметры, прочность адгезионного соединения. 
The influence of technological factors on the formation of phenylone coatings is considered. The dependence of adhesive 

strength and physico-mechanical properties of the coatings on the temperature and the time of their formation is determined. 
The optimal modes of formation of phenylone coatings on metallic substrates of various nature have been established. 

Key words: phenylone coating, adhesion, technological parameters, durability of adhesive connection. 

Постановка проблеми. Актуальним питанням машинобудування завжди залиша-
ється проблема підвищення довговічності важконавантажених вузлів тертя, що працю-
ють у складних умовах експлуатації. 

Однією з основних причин порушення нормальної роботи машин і механізмів та 
передчасного виходу їх з ладу є низька зносостійкість поверхонь тертя. Прогресивним 
методом покращення триботехнічних властивостей таких поверхонь є нанесення на них 
різних типів зносостійких покриттів [1]. 

Нанесення полімерних покриттів на металеву матрицю дозволяє успішно вирішити 
завдання створення поверхонь тертя з певним комплексом експлуатаційних параметрів, 
а застосування тонких покриттів є досить перспективним напрямком, який відкриває 
широкі можливості управління фізико-механічними властивостями контактуючих по-
верхонь [1; 2]. Однак це стає можливим тільки при забезпеченні надійного з’єднання 
покриття з металевою підложкою, тобто з робочою поверхнею деталі. Практичний дос-
від показує, що саме низький рівень адгезії антифрикційного шару до підложки обме-
жує широке застосування тонкошарових полімерних покриттів у вузлах тертя [3]. 

Адгезія полімерних покриттів, у свою чергу, залежить від природи полімеру, суб-
страту та стану його поверхні [4]. Рівень адгезійного з’єднання полімерного покриття з 
матеріалом підложки визначається інтенсивністю їх молекулярної і хімічної взаємодії 
на межі контакту двох фаз. 
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Вибір оптимального субстрату і підготовка його поверхні є важливими способами 
активного впливу на міцність адгезійного з’єднання, але вони не вичерпують всієї різ-
номанітності можливостей регулювання адгезійної міцності. Так, досить ефективним є 
вибір оптимальних умов формування адгезійних з’єднань [5]. 

До факторів, що впливають на умови формування адгезійного контакту, в першу 
чергу, слід віднести термічний режим, який характеризується температурою і часом 
формування покриття. Всі фізико-хімічні процеси (хімічна взаємодія контактуючих тіл, 
адсорбція молекул і груп молекул на межі розподілу фаз, дифузія компонентів одного з 
контактуючих тіл в об’єм іншого та ін.), що відбуваються при взаємодії адгезиву з суб-
стратом, ініціюються саме зміною температури і залежать від часу контакту полімерно-
го покриття з поверхнею підложки до повного його затвердіння. 

Роль термічного фактора особливо велика в тих випадках, коли адгезив являє собою 
розплав або розчин. Підвищення температури в момент формування адгезійного конта-
кту викликає зниження в’язкості розчину, в результаті чого полегшується процес запо-
внення мікронерівностей поверхні субстрату. 

Для встановлення температурно-часових параметрів процесу формування покриттів 
необхідно знати ступінь завершеності плівкоутворення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед багатьох відомих полімерних ма-
теріалів, за найбільш вдалим поєднанням властивостей для вузлів тертя, можна виділи-
ти ароматичні поліаміди [6; 7]. Одним з перспективних термостійких полімерів трибо-
технічного призначення є ароматичний поліамід фенілон. Як антифрикційний матеріал 
фенілон використовується у важконавантажених вузлах тертя, які працюють при під-
вищених температурах [8]. 

Проте відомо [7; 9], що поряд із високими показниками триботехнічних властивос-
тей ароматичні поліаміди мають низьку адгезію до металів, що ускладнює отримання 
якісних покриттів. 

Авторами роботи [10] розроблена методика отримання антифрикційних покриттів 
на основі ароматичного поліаміду фенілон, де як підложку використовують газоармо-
вану бронзу з упорядкованою структурою пор – газар. Проте слід зазначити, що процес 
отримання такого субстрату є досить трудомістким і дорогим, а специфічність його 
властивостей викликає деякі обмеження в його використанні. 

У роботі [11] нами детально досліджена адгезійна здатність фенілонових покриттів 
до металевих матеріалів різної природи, визначені матеріали, з якими фенілонове пок-
риття має найбільшу міцність адгезійного з’єднання. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Оскільки адгезійна 
міцність фенілонового покриття з більшістю субстратів є відносно невисокою, що потре-
бує використання додаткових коштовних операцій оброблення поверхні перед нанесен-
ням покриттів, вважається доцільним подальші дослідження спрямувати на вивчення 
впливу технологічних факторів процесу формування на адгезійну здатність фенілонових 
покриттів. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є дослідження впливу основних парамет-
рів технологічного процесу на адгезійні властивості фенілонових покриттів та встанов-
лення оптимальних режимів їх формування. 

Викладення основного матеріалу. Покриття отримували через нанесення розчину 
ароматичного поліаміду фенілон на металеву поверхню з наступним випаровуванням 
розчинника. Як розчинник використовували диметилформамід (ДМФА). Відповідно до 
попередніх досліджень [11], як субстрат використовували металеві пластини з вуглеце-
вої сталі (Ст3) та міді (М1). Поверхню субстрату перед нанесенням покриттів очищали 
та знежирювали. 
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Покриття одержували наступним чином. Розчин фенілону наносили на металеву пі-
дложку з попередньо підготовленою поверхнею. Потім здійснювали сушіння отрима-
них зразків у сушильній шафі. Температуру та тривалість сушіння змінювали з метою 
встановлення оптимального режиму формування покриття з огляду на ступінь завер-
шеності плівкоутворення. Цими ж параметрами варіювалили для дослідження адгезій-
них властивостей фенілонових покриттів. 

На практиці завершеність процесу плівкоутворення легко оцінювати за показниками 
твердості полімерного покриття. Критерієм оцінювання ступеня завершеності плівкоут-
ворення може слугувати й адгезійна міцність [5]. Оскільки максимум адгезії відповідає 
завершенню процесу випаровування розчинника, при якому досягається граничний сту-
пінь контакту полімеру з підложкою. 

Проведено дослідження отриманих покриттів з визначенням таких показників, як 
мікротвердість та адгезійна здатність. 

Вимірювання мікротвердості покриттів проводили на приладі ПМТ-3 відповідно до 
ГОСТ 9450-76. 

Рівень адгезії фенілонового покриття до підложки встановлювали методом нерівно-
мірного відшарування на спеціально розробленій установці, що дозволяє визначити зу-
силля, яке необхідно прикласти для відшарування плівки певної ширини від металевої 
поверхні при постійній швидкості відшарування (рис. 1). Випробування проводили на 
зразках, які отримували за допомогою нанесення одного шару покриття (товщиною 80-
85 мкм) на металеву підложку. 

 
Рис. 1. Схема установки для визначення міцності адгезійного з’єднання при відшаруванні: 1 – станина;  
2 – тензометрична балка; 3 – рухома каретка; 4 – рукоятка приводу каретки; 5 – підложка покриття; 

6 – досліджуване покриття; 7 – затискач; 8 – тяга; 9 – тензометричний підсилювач;  
10 – реєструючий прилад (мікроамперметр) 

За результатами проведених досліджень визначено вплив температури та тривалості 
формування фенілонових покриттів на їх адгезійну здатність та мікротвердість. 

З рис. 2 видно, що залежність адгезійної міцності з’єднання фенілон-сталь від тем-
ператури формування носить екстримальний характер. При температурі <200 ºС спо-
стерігається плавне зростання значень показників адгезії; якщо температура формуван-
ня покриттів >200 ºС – адгезійна міцність поступово знижується. 
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Рис. 2. Залежність адгезійної міцності (1) та мікротвердості (2) від температури формування  
адгезійного контакту при постійній тривалості формування (1 година) покриттів на поверхні  

сталевого субстрату 

Таке зменшення адгезійної міцності в основному пов’язане з появою різноманітних 
дефектів на поверхні покриттів (порожнини, “комірки Бенарда”), що викликані занадто 
високою швидкістю випаровування розчинника. 

Найбільшу міцність адгезійного з’єднання зі сталевим субстратом фенілонове пок-
риття має при температурі формування 200 ºС, яка становить 298 Н/м. 

Порівняно низька адгезійна здатність фенілонових покриттів, яка спостерігається 
при температурах формування нижче температури кипіння ДМФА (153 ºС), поясню-
ється великим вмістом розчинника у складі сформованої плівки. Наявність розчинника 
в зоні адгезійного контакту локально перешкоджає зчепленню полімеру з поверхнею 
субстрату. Про наявність значної кількості розчинника в таких плівках свідчить і мік-
ротвердість покриттів, яка відображає ступінь їх практичного висихання. Слід також 
зазначити, що значення мікротвердості зразків, сформованих при температурі 200-
250 ºС, істотно не відрізняються, що свідчить про завершеність процесу плівкоутворен-
ня при заданому термічному режимі формування. 

Невисокі значення адгезійної міцності при порівняно низьких температурах форму-
вання можна пояснити також підвищеною в’язкістю розчину, що наноситься, в резуль-
таті чого він неповністю заповнює мікронерівності підложки. У зв’язку з цим фактична 
площа з’єднання полімеру з металом виявляється меншою, ніж при оптимальній темпе-
ратурі (200 ºС). Слід також відзначити, що зниження температури уповільнює дифузій-
ні процеси, чим ускладнюється процес видалення розчинника та ліквідацію мікропоро-
жнин, що знаходяться на межі адгезійного контакту. 

На рис. 3 показано вплив тривалості формування на міцність адгезійного з’єднання 
фенілон-сталь та мікротвердість отриманих покриттів. 

Отримані дані (рис. 3) показують, що процес плівкоутворення при заданій темпера-
турі відбувається протягом перших 60 хвилин. Це чітко відображають отримані криві, з 
яких видно, що процес випаровування розчинника, як уже зазначалося вище, супрово-
джується зростанням таких показників, як мікротвердість та адгезійна міцність. Збіль-
шення часу формування з 15 до 60 хвилин призводить до збільшення адгезійної міцно-
сті  в 2,2 рази. Подальше збільшенні тривалості формування покриттів (>60 хв) не 
призводить до суттєвої зміни показників адгезії фенілону до сталевого субстрату. 



№ 3 (67), 2013 ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

VISNYK OF CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

 82

 
Рис. 3. Залежність адгезійної міцності (1) та мікротвердості (2) від тривалості формування  
адгезійного контакту при постійній температурі формування (200 0С) покриттів на поверхні  

сталевого субстрату 

Слід зазначити, що при визначенні міцності адгезійного з’єднання при відшаруванні 
вдалося отримати суцільну плівку на всіх зразках, що свідчить про адгезійний характер 
руйнування металополімерного з’єднання фенілон-сталь. 

При формуванні фенілонових покриттів на мідному субстраті температурна залеж-
ність адгезійної міцності при постійній тривалості оброблення, як і для сталевого суб-
страту, описується кривою з максимумом (рис. 4). 

 
Рис. 4. Залежність адгезійної міцності (1) та мікротвердості (2) від температури формування  
адгезійного контакту при постійній тривалості формування (1 година) покриттів на поверхні  

мідного субстрату 

З рис. 4 видно, що зі збільшенням температури формування значення показників ад-
гезії фенілонового покриття до мідної підложки зростають. Причому, в порівнянні з ре-



ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ № 3 (67), 2013 

VISNYK OF CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

 83

зультатами, отриманими зі сталевим субстратом (рис. 2), адгезійна міцність з’єднання 
збільшується більш різко та має значно більшу величину. Це можна пояснити тим, що 
при формуванні адгезійного з’єднання в середовищі повітря відбувається інтенсивне 
окислення мідного субстрату під розчином фенілону та виникнення на його поверхні 
шару оксиду міді, який має порівняно міцні макродифузійні зв’язки з покриттям. Чим 
вище температура формування з’єднання, тим інтенсивніше окислюється мідь у зоні 
адгезійного контакту. 

Найвищі показники адгезії до мідної підложки фенілонове покриття має при темпе-
ратурі формування 200 ºС. Випробування показали, що при визначенні міцності адге-
зійного з’єднання, що сформоване при такій температурі, покриття при досягненні зу-
силля 665 Н/м не відшаровується від основи, тобто міцність отриманої полімерної 
плівки, при такому характері навантаження, менша ніж міцність її з’єднання з підлож-
кою – спостерігається когезійний характер руйнування. 

При збільшенні температури формування до 250 ºС спостерігається різке зниження 
адгезійної міцності, як і для покриттів, що сформовані на сталевому субстраті, яке по-
яснюється тими ж причинами. 

На рис. 5 показано вплив тривалості формування на міцність адгезійного з’єднання 
фенілон-мідь та мікротвердість отриманих покриттів. 

 
Рис. 5. Залежність адгезійної міцності (1) та мікротвердості (2) від тривалості формування адгезійного 
контакту при постійній температурі формування (200 0С) покриттів на поверхні мідного субстрату 

З рис. 5 видно, що показники мікротвердості фенілонового покриття практично не 
відрізняються від результатів, отриманих при використанні сталевої підложки (крива 2 
на рис. 3), що дозволяє зробити висновок, що матеріал субстрату суттєво не вплинув на 
кінетику випаровування розчинника. Проте слід зазначити, що адгезійна здатність фе-
нілону до міді, зі збільшенням тривалості формування покриття, зростає більш різко 
ніж до сталі. Це пов’язано з утворенням та інтенсивним зростанням окисної плівки на 
поверхні мідної підложки. 

Виявлено, що металополімерні зразки, які формувалися протягом 90 та 120 хвилин, 
мають когезійний характер руйнування з’єднання. Визначене максимальне зусилля при 
відшаруванні, яке дорівнює 665 Н/м, збігається з даними інших зразків з когезійним ха-
рактером руйнування, розглянутих вище. 
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Детально досліджена поверхня зформованих покриттів з метою визначення наявності 
дефектів і причин їх утворення. Встановлено, що термічний режим формування суттєво 
впливає на якість поверхні фенілонових покриттів. Так, при температурі формування 
20 ºС на поверхні полімерної плівки проявляється дефект побіління (рис. 6, а). Це явище 
– результат незворотної коагуляції плівкоутворювача під дією води, сконденсованої з по-
вітря. Побіління, як правило, спостерігається при отриманні покриттів в атмосфері з ви-
сокою вологістю. При температурі формування 50-100 ºС полімерна плівка має різні від-
тінки (рис. 6, б). Такий дефект може бути викликаний незадовільною температурою та 
відносною вологістю повітря для нанесення фенілонового покриття. При формуванні по-
криттів у межах температурного інтервалу 150-200 ºС наявність технологічних дефектів 
не спостерігається (рис. 6, в). При температурі формування >200 ºС на поверхні полімер-
ного зразка виникають порожнини та  “комірки Бенарда” (рис. 6, г). Утворення цих дефе-
ктів можна пояснити занадто високою швидкістю випаровування розчинника. Це 
пов’язано з тим, що розчинник, який випаровується, піднімаючись з глибини покриття, 
захоплює з собою і матеріал покриття. На одних ділянках нагору підіймається збагаче-
ний розчинником матеріал, на інших опускається збіднений і утворюються так звані “ко-
мірки Бенарда”, а зростання в’язкості перешкоджає вирівнюванню покриття. 

       
а б в г 

Рис. 6. Макроструктура зразків фенілонових покриттів, отриманих при різних температурах  
формування: а – 20 0С; б – 50-100 0С; в – 150-200 0С; г – 250 0С 

Висновки і пропозиції. Температурно-часові параметри процесу формування фені-
лонового покриття суттєво впливають на його адгезійні і фізико-механічні властивості 
та якість отриманої полімерної поверхні. 

Встановлено, що зі збільшенням температури формування значення показників ад-
гезії фенілонового покриття до обраних субстратів зростають. Найбільш висока адге-
зійна міцність металополімерного з’єднання досягається при температурі формування 
200 ºС, яка становить 298 Н/м та 665 Н/м у системах фенілон-сталь та фенілон-мідь від-
повідно. Виявлено, що процес плівкоутворення при оптимальній температурі завершу-
ється впродовж 1 години. 

Досліджено поверхню сформованих покриттів. Встановлено температурний режим 
формування, при якому не спеостерігається наявність технологічних дефектів, який 
становить 150-200 ºС. 
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DESALINATION OF REVERSE OSMOSIS PERMEATES NEUTRALIZ ATION 
WITH PRETREATMENT AT ACIDIC CATION-EXCHANGE RESIN 

Вивчено процеси нейтралізації слабокислих перміатів, що утворюються при зворотно-осмотичному опрісненні 
води, попередньо обробленій на слабокислому катіоніті DOWEX-MAC-3 у кислій формі. Опріснення проводили з ви-
користанням мембрани Filmtec TW30-1812-50. Показано, що під час оброблення води на слабокислотному катіоніті 
після зворотно-осмотичного фільтра, перміат є слабокислим розчином із жорсткістю 0,26 мг-екв/дм3 та рН=3,94. 
При змішуванні з вихідним розчином його жорсткість, лужність та рН зростають до значень, що відповідають 
якості питної води. Ефективність нейтралізації перміату на катіонітах у кислій формі залежить від типу та 
форми катіоніту. 

Ключові слова: зворотний осмос, катіоніт, концентрат, нейтралізація, опріснення, перміат. 
Изучены процессы нейтрализации слабокислых пермиатов, образующихся при обратно-осмотическом опресне-

нии воды, предварительно обработанной на слабокислом катионите DOWEX-MAC-3 в кислой форме. Опреснение 
проводили с использованием мембраны Filmtec TW30-1812-50. Показано, что при обработке воды на слабокислот-
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ном катионите после обратно-осмотического фильтра пермиат является слабокислым раствором с жесткостью 
0,26 мг-экв/дм3 и рН = 3,94. При смешивании с исходным раствором его жесткость, щелочность и рН возрастают 
до значений, соответствующих качеству питьевой воды. Эффективность нейтрализации пермиата на катиони-
тах в кислой форме зависит от типа и формы катионита. 

Ключевые слова: обратный осмос, катионит, концентрат, нейтрализация, опреснение, пермиат. 
Neutralization processes of slightly acidic permeates, which are formed in the reverse osmosis water desalination after 

pretreatment at DOWEX-MAC-3 weak acid cation resin in acidic form, are studied. Desalination was carried out with using of 
Filmtec TW30-1812-50 membranes. It is shown that permeate appears as slightly acidic solution of 0.26 mg-ekv/dm3 hardness 
and pH = 3,94 in the process of water treatment at weak acid cation resin after reverse osmosis filter. When mixing with the 
original solution, its hardness, alkalinity and pH increase to values that correspond to the drinking water quality. Effectiveness 
of permeate neutralization on cation resin in acidic form depends on the type and form of cation resin. 

Key words: reverse osmosis, cation resin, concentrate, neutralization, desalination, permeate. 

Вступ. Забруднення водних об’єктів токсичними домішками та мінеральними соля-
ми створює небезпеку для здоров’я населення в багатьох регіонах України. 

Особливо складно вирішувати питання кондиціонування високомінералізованих 
вод. Традиційні технології в цьому випадку малоефективні. Тому використання баро-
мембранних процесів для знесолення води є перспективним, а в окремих випадках – 
необхідним [1; 2]. 

Однією зі складних проблем нанофільтраційного та зворотно-осмотичного очищен-
ня води є її якісна підготовка перед подачею на мембранні фільтри. Поряд з ефектив-
ним освітленням та знебарвленням гостро стоїть проблема її стабілізації щодо осадові-
дкладень на мембранах. Головною причиною відкладення осадів є висадження 
карбонату кальцію на поверхні мембрани при збільшенні концентрації останнього в пе-
редмембранному просторі при знесоленні води. При цьому в концентраті також спо-
стерігається підвищення рН середовища, що сприяє висадженню карбонату кальцію. 
Наряду із застосуванням антискалактів досить часто при стабілізаційному обробленні 
води застосовують оброблення води на іонообмінних фільтрах [3-5]. При використанні 
іонітів у Na+ формі відбувається ефективне пом’якшення води, проте лужність води за-
лишається досить високою та зростає рН середовища [3; 6]. При застосуванні слабоки-
слотного катіоніту DOWEX-MAC-3 у кислій формі відмічено ефективне зниження лу-
жності води при задовільному її пом’якшенні. 

Однак під час оброблення води на слабокислотному катіоніті відбувається її підкис-
лення, що спричиняє підкислення концентрату та перміату при баромембранному зне-
соленні. Оскільки концентрати нанофільтраційного очищення води часто знесолюють 
при обробленні вапном та алюмінієвими коагулянтами [7], то проблема коригування 
його рН не стоїть. Більш важливою є проблема коригування рН перміату. 

Метою цієї роботи є визначення впливу співвідношення вихідного розчину та пер-
міату на характеристики отриманої суміші, та форми і типу іоніту на характеристики 
перміату після оброблення на таких катіонітах. 

Методика експерименту. При виконанні досліджень використовували модельний 
розчин, близький за складом до слабомінералізованої води з Ісакієвського водосховища 
(м. Алчевськ) (Ж = 9,0 мг-екв/дм3, Л = 5,8 мг-екв/дм3, C(SO4

2-) = 576 мг/дм3, С(Сl-) = 
126 мг/дм3, рН = 8,96). 

Як катіоніти використовували катіоніт DОWEX-MAC-3 в Н+, K+, Ca2+ та Mg2+ фор-
мі, катіоніт КУ-2-8 в Na+, K+ та Ca2+ формі. 

Для опріснення використовували зворотно-осмотичну мембрану Filmtec TW30-1812-50. 
Спочатку 23 дм3 модельного розчину фільтрували через 50 см3 слабокислотного ка-

тіоніту DОWEX-MAC-3. Отримали розчин із жорсткістю 3,60 мг-екв/дм3, кислотністю 
0,70 мг-екв/дм3, C(SO4

2-) = 576 мг/дм3, С(Сl-) = 126 мг/дм3, рН = 3,94. Після фільтруван-
ня на зворотно-осмотичному фільтрі при ступені відбору перміату 90 % отримали філь-
трат із характеристиками: Ж = 0,26 мг-екв/дм3, К= 0,7 мг-екв/дм3, C(SO4

2) = 2,0 мг/дм3, 
С(Сl-) = 34,3 мг/дм3, рН = 3,94. 
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Отриманий перміат змішували з вихідним модельним розчином і визначали харак-
теристики отриманої суміші – жорсткість, лужність (кислотність), вміст сульфатів, хло-
ридів та рН середовища. 

Крім того, перміат фільтрували через катіоніт КУ-2-8 в Na+, K+ та Ca2+ формі, а та-
кож через слабокислотний катіоніт DОWEX-MAC-3 в K+, Ca2+ та Mg2+ формі. Об'єм іо-
ніту 10 см3, об'єм однієї проби 0,1 дм3. Ступінь десорбції іонів Na+, K+, Ca2 та Mg2+ ви-
значали по зміні лужності або жорсткості профільтрованого перміату та по початковій 
кількості (мг-екв) сорбованих катіонів на іонітах: 

%,100
..

...
. ⋅=

іс

ісд
дес m

m
Z  (1) 

де ... ісдm  – маса десорбованих іонів, ..ісm  – маса сорбованих іонів. 

Результати досліджень та їх обговорення. Для забезпечення високої стабільності во-
ди щодо осадовідкладень на мембрані її пропускали через слабокислий катіоніт DОWEX-
MAC-3 у кислій формі (рис. 1). Як воду використовували модельний розчин, близький за 
складом до води з Ісакієвського водосховища. При пропусканні 23 дм3 води через 50 см3 
іоніту жорсткість води знижувалась з 9,0 мг-екв/дм3 до 2,80 ÷ 4,80 мг-екв/дм3, лужність 
знижувалась з 5,8 мг-екв/дм3 до 0,00 ÷ 0,65 мг-екв/дм3, при цьому в перших 14 дм3 кислот-
ність розчину сягала 0,05-2,10 мг-екв/дм3, рН змінювався в межах 3,30 ÷ 5,50. 
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Рис. 1. Залежність жорсткості (1), кислотності (2), лужності (3) та рН (4) модельного розчину  
(Ж = 9,0 мг-екв/дм3, Л = 5,0 мг-екв/дм3, C(SO4

2-) = 576,0 мг/дм3, С(Сl-)= 126,0 мг/дм3) від пропущеного об’єму 
через іоніт DOWEX MAC-3 в кислій формі (Vi = 50 см3) (ОЄ1 = 2,489 г-екв/дм3, ОЄ3 = 2,362 г-екв/дм3) 

Для подальших досліджень використовували перші 14 дм3 води з кислотністю 
0,70 мг-екв/дм3, жорсткістю 3,60 мг-екв/дм3 та рН 3,94. Після фільтрування на зворот-
но-осмотичному фільтрі отримали перміат, склад якого наведено в методиці експери-
менту. 

На першому етапі для нейтралізації перміату використали його змішування із вихі-
дним модельним розчином (рис. 2). Як видно з рисунка, при об’ємних співвідношеннях 
вихідного розчину з перміатом від 0,25 до 2,50 вода за параметрами, що визначались, а 
саме жорсткістю, лужністю, вмістом хлоридів, сульфатів та рН, відповідала вимогам до 
питної води, що визначаються діючими санітарними нормами та правилами (ДСанПін 
2.2.4-171-10). При цьому з 1 м3 перміату при об’ємних співвідношеннях розчину та пер-
міату 2,5:1 можна отримати 3,5 м3 води з якістю, що відповідає якості питної води за 
жорсткістю, вмістом сульфатів та хлоридів і рівнем рН середовища. Такий підхід до-
зволяє суттєво знизити собівартість очищеної води. 

Іншим підходом до кондиціювання перміату може бути його нейтралізація під час об-
роблення на іонітах у сольовій формі [4; 5]. При цьому іоніти в сольовій формі можуть ви-
ступати як мінералізатори перміату. Для внесення в питну воду іонів калію можна викори-
стати іони в К+ формі. Для отримання технічної води доцільно використовувати іоніти в 
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Na+ формі, для коригування жорсткості води іоніти можна використовувати в Са2+ або 
Mg2+ формі. 

 

0

2

4

6

8

0,25 0,75 1,25 1,75 2,25 2,75 Vр/Vп

Ж
, Л

, S
O

42
- , C

l- , м
г-

ек
в/
дм

3

6

7

8

9

рН

1 2 3 4 5  
Рис. 2. Вплив співвідношення об’ємів вихідного модельного розчину (Ж = 9,35 мг-екв/дм3,  

Л = 5,80 мг-екв/дм3, рН = 8,96) та перміату (Ж = 0,26 мг-екв/дм3, К = 0,70 мг-екв/дм3, рН = 3,94;  
C(SO4

2-) = 2,0 мг/дм3,С(Сl-) = 34,3 мг/дм3) (Vр / Vп) на рівень жорсткості (1), лужності (2), концентрації 
хлоридів (3), сульфатів (4) та рН (5) в їх суміші 

На рис. 3 показано зміну характеристик перміату при фільтруванні води через силь-
нокислотний катіоніт у Na+, К+ та Са2+ формі. Як видно з рисунка, під час фільтрування 
слабокислого перміату через катіоніт у Na+ формі відбувається повна нейтралізація води, 
рН середовища сягає 6,75-8,04. При цьому з води вилучаються повністю іони жорсткості, 
а лужність розчину сягає 0,170-0,450 мг-екв/дм3. Вода з такими характеристиками може 
використовуватись у системах охолодження або як енергетична вода у котельнях у ко-
мунальних господарствах. Слід зазначити, що при пропусканні 1,5 дм3 води через 10 см3 
іоніту в Na+ формі ступінь десорбції іонів натрію з катіоніту досяг лише 6,38 %. Тобто 
через цей іоніт можна пропустити значно більший об’єм перміату при забезпеченні його 
нейтралізації та практично повному очищенні від іонів жорсткості. 
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Рис. 3. Залежність жорсткості (1; 2; 3), лужності (4; 5; 6), кислотності (7) та рН (8; 9; 10) розчину 
від пропущеного об’єму перміату (Ж = 0,26 мг-екв/дм3, К = 0,70 мг-екв/дм3, рН = 3,94) через іоніт  

КУ-2-8 в Na+ (1; 4; 8), K+ (2; 5; 9), Ca2+ (3; 6; 7; 10) формі 

Подібні результати отримано і при використанні іоніту в К+ формі. В цьому випадку 
повністю видалено іони жорсткості, лужність знизилась у межах 0,132-0,316 мг-екв/дм3, а 
рН – у межах від 6,14 до 7,16. Ступінь десорбції іонів калію становив 6,35 %. 

Дещо нижчі значення рН перміату та його лужності при фільтруванні через катіоніт 
КУ-2-8 у К+ формі обумовлені більшою селективністю катіоніту по іонах К+, в порівнян-
ні з Na+. Висока селективність катіоніту КУ-2-8 по іонах Са2+ (вища, аніж по іонах К+ та 
Na+) обумовила зниження рН обробленого на цьому катіоніті в Са2+ формі перміату до 
3,90-7,19. При цьому жорсткість перміату підвищилась до 0,260-1,670 мг-екв/дм3. Луж-
ність у перших 0,8 дм3 перміату підвищилась до 0,070-0,370 мг-екв/дм3. У решти 2,2 дм3 
перміат був слабокислим із кислотністю 0,054-0,380 мг-екв/дм3. Очевидно, що кислотно-
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сті вихідного перміату (0,700 мг-екв/дм3) недостатньо для ефективної десорбції іонів ка-
льцію із сильнокислотного катіоніту. Ступінь десорбції іонів кальцію при витраті води 
3,0 дм3 на 10 см3 іоніту досяг всього 8,59 %. Очевидно, що для коригування рН перміату 
сильнокислотні катіоніти доцільно використовувати в Na+ формі при отриманні технічної 
води. При цьому можна отримувати нейтральну (рН = 6,75 ÷ 8,04), повністю пом’якшену 
воду із низькою лужністю, низьким вмістом хлоридів та сульфатів. 

У разі підготовки питної води доцільно використовувати слабокислотний катіоніт 
DОWEX-MAC-3 в Са2+, Mg2+ формі (рис. 4). Як видно з рис. 4, при пропусканні слабо-
кислого перміату через катіоніт у Са2+ формі рН розчину знаходиться в межах 6,85-
8,40, при середньому значенні 7,21, що цілком  відповідає вимогам до питної води за 
цим показником. Жорсткість води змінюється від 0,298 до 1,28 мг-екв/дм3, лужність 
знаходиться в межах від 0,142 до 0,340 мг-екв/дм3. Концентрація хлоридів та сульфатів 
не міняється і знаходиться на тому ж рівні, що й у вихідному слабокислому перміаті. 
Подібні результати отримали і при використанні іоніта в Mg2+ формі. В цілому, якщо 
порівняти катіоніт DОWEX-MAC-3 з катіонітом КУ-2-8, то слід зазначити, що перший 
з них має вищу селективність за іонами жорсткості в порівнянні з другим. Але десорб-
ція іонів кальцію з DОWEX-MAC-3 у Са2+ формі під час оброблення слабокислим пер-
міатом відбувається краще, аніж з катіоніту КУ-2-8 в Са2+ формі. Це можна пояснити 
тим, що катіоніт DОWEX-MAC-3 у слабокислому середовищі досить легко переходить 
з іонізованої форми в асоційовану форму, що і сприяє десорбції іонів кальцію. 
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де П – фрагмент полімеру пов’язаний з карбоксильною групою. 
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Рис. 4. Зміна жорсткості (1; 2; 3), лужності (4; 5; 6), та рН (7; 8; 9) перміату (Ж = 0,26 мг-екв/дм3,  
К = 0,70 мг-екв/дм3, рН = 3,94) в залежності від пропущеного об’єму через катіоніт DOWEX MAC-3  

в K+ (1; 3; 7), Ca2+ (2; 5; 8), Mg2+ (3; 6; 9) формі 

Проте, враховуючи низьку кислотність перміату, ефективність десорбції іонів жорс-
ткості була невисокою, ступінь десорбції кальцію сягав 7,69 %, магнію – 3,80 %. Саме 
наявністю карбоксильних груп у слабокислотному катіоніті можна пояснити результа-
ти, отримані під час оброблення катіоніту DОWEX-MAC-3 у К+-формі слабокислим пе-
рміатом. У цьому випадку відзначено повне пом’якшення розчину при підвищенні рН 
до 9,37-10,59 та лужності до 0,497-0,873 мг-екв/дм3. Обумовлено це, очевидно, гідролі-
зом калієвих солей полікарбонових кислот. 

2 .О О
ОНО К

П С Н О П С К ОН− +
= = + −

−−
 − + ↔ − + +   (3) 

Оскільки гідроксид калію є сильною основою, а карбонова кислота є слабкою кис-
лотою, то рівновага реакції (3) буде зсунутою вправо, що й обумовлює підвищення рН 
середовища до 9,3 ÷ 10,5 та підвищення лужності обробленого перміату. Це сприяє пе-
вному підвищенню ступеню десорбції іонів калію з іоніту до 10,59 %. 
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Таким чином, із наведених результатів видно, що слабокислі перміати, отримані під 
час стабілізаційного оброблення води на слабокислотному катіоніті в кислій формі, 
можна легко нейтралізувати при їх змішуванні з вихідною водою або при фільтруванні 
через іоніти в сольовій формі. 

Висновки 
1. Показано, що під час попереднього оброблення води на слабокислотному катіо-

ніті в кислій формі та при її баромембранному опрісненні утворюються слабокислі пе-
рміати з рН 3,30-4,34 і з кислотністю до 0,70 мг-екв/дм3. 

2. Встановлено, що при змішуванні вихідного розчину зі слабокислими перміатами 
в співвідношеннях від 0,25 до 2,50 утворюються суміші, що за своїми показниками, 
включаючи і реакцію (рН) середовища, відповідають вимогам до питної води. 

3. Визначено вплив типу та форми катіоніту на характеристики слабокислих пер-
міатів під час їх оброблення на катіонітах. Показано, що катіоніт КУ-2-8 у Nа+ та К+ 
формах забезпечує нейтралізацію перміатів, при повному їх пом’якшенні. В кальцієвій 
формі цей катіоніт не забезпечує нейтралізацію перміату через незадовільну десорбцію 
іонів кальцію. 

4. Встановлено, що під час оброблення перміату на катіоніті DОWEX-MAC-3 у 
Са2+ або Mg2+ формі відбувається ефективна нейтралізація перміату при відносно не-
значному підвищенні його жорсткості. В К+ формі цей аніоніт спричиняє підлуження 
перміату (рН = 9,3 ÷ 10,5) при повному його пом’якшенні. 
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СНЯТИЯ ПРИПУСКА И ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ШЛИФОВАНИИ  
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MODULE 3D DESIGN OF INSTRUMENTS, THE PROCESS OF REMOVAL OF 
ASSUMPTION AND FORMEDUCATION, AT POLISHING WITH THE  CROSSED 

AXES OF STEP BILLOW AND CIRCLE 
Вперше запропоновано модульне трьохмірне геометричне моделювання інструментів, зняття припуску та фо-

рмоутворення оброблюваних поверхонь ступінчастих валів на базі трьох уніфікованих модулів: інструментального, 
орієнтації та формоутворення. Шліфування зовнішньої поверхні на всій довжині виконується за один установ вузь-
ким кругом зі схрещеними осями його і деталі. Розроблені нові способи глибинного круглого шліфування кругами з 
надтвердих матеріалів, де у процесі поздовжнього переміщення шліфувального круга відносно деталі чорновий при-
пуск знімається торцем круга, а чистове шліфування виконується його периферією. Круг розташовується нормаль-
но в кожній точці твірної і повертається на кут, який забезпечує рівномірне зняття припуску та точність формо-
утворення поверхонь ступінчастого вала. 

Ключові слова: модульне 3D-моделювання, ступінчастий вал, формоутворення, шліфувальний круг, зняття 
припуску, схрещені осі. 

Впервые предложено модульное трехмерное геометрическое моделирование инструментов, съема припуска и 
формообразования обрабатываемых поверхностей ступенчатых валов на базе трех унифицированных модулей: 
инструментального, ориентации и формообразования. Шлифование наружной поверхности по всей длине выполня-
ется за один установ узким кругом со скрещивающимися осями его и детали. Разработаны новые способы глубин-
ного круглого шлифования кругами из сверхтвердых материалов, где в процессе продольного перемещения инстру-
мента относительно детали черновой припуск снимается торцом круга, а чистовое шлифование выполняется его 
периферией. Круг располагается нормально в каждой точке образующей и поворачивается на угол, который обес-
печивает равномерный съем припуска и точность формообразования поверхностей ступенчатого вала. 

Ключевые слова: модульное 3D-моделирование, ступенчатый вал, формообразование, шлифовальный круг, 
съем припуска, скрещенные оси. 

The first time the module a unique three dimensional geometric modeling tools, removal allowance and machined 
surfaces forming stepped shafts at three unified modules: instrumental, orientation and morphogenesis. Grinding the outer 
surface of the entire length of the institutions performed a narrow circle with crossed axes and its details. The new ways of 
deep cylindrical grinding wheels of superhard materials where during longitudinal movement of the grinding wheel with 
respect to the details of the rough edges against the allowance removed wheel and finishing grinding runs its periphery. 
Circle normally located at each point and returns to the generatrix angle that provides uniform removal allowance and 
precision shaping of surfaces stepped shaft. 

Key words: modular 3D modeling, stepped shaft, forming, grinding wheel, removal allowance, crossed axis. 

Постановка проблеми. Наявна тенденція розвитку тривимірного геометричного 
моделювання у країнах, де розвинене машинобудування. Однак існуючі 3D-моделі не-
достатньо враховують особливості інструментів з надтвердих матеріалів та зняття при-
пуску в процесі шліфування. В умовах, коли вітчизняне машинобудування прагне стати 
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конкурентоспроможним та високоефективним, ця проблема набуває народногосподар-
ського значення. 

На автомобільних заводах широко використовуються ступінчасті вали. Як правило, 
їх обробляють на торцекруглошліфувальних верстатах, де оброблення ступінчастих ва-
лів ведеться по всьому профілю методом врізання. В умовах сучасних ринкових відно-
син, коли швидко змінюється номенклатура оброблюємих виробів, висуваються вимоги 
високої гнучкості та продуктивності виробництва. Так, наприклад, верстати фірми 
Junker Quickpoint 1001 і Quickpoint 1002 [1], Quickpoint 3000, Quickpoint 5000 [2; 3], об-
робляють ступінчасті вали зі швидкістю різання до 140 м/с, при цьому шліфування ве-
деться зі схрещеними осями інструмента та деталі, що підвищує продуктивність оброб-
лення до 5 разів у порівнянні з традиційним способом маятникового шліфування. Але 
невідомі причини такого зростання продуктивності. 

Розроблення нових взаємопов’язаних модульних 3D-моделей інструментів, зняття 
припуску та формоутворення, які описують процес шліфування зі схрещеними осями 
ступінчастого вала і круга, їх дослідження сприятимуть створенню нових високоефек-
тивних способів шліфування та їх впровадженню в промисловість. 

Аналіз досліджень і публікацій. У роботах [4; 5; 6] наведені 3D геометричні моде-
лі формоутворення поверхонь і проектування інструментів під час оброблення різанням 
без розгляду задач зняття припуску. 

У фундаментальній роботі [7] за точністю металорізальних верстатів розроблені ча-
стинні 3D-моделі формоутворюючих систем різноманітних верстатів, але загальних 3D-
моделей, які враховують послідовне зняття припуску і формоутворення, не наведено. 

У роботі [8] наведені 3D-моделі формоутворення і зняття припуску при круглому 
шліфуванні циліндричних деталей. Вони не описують процес шліфування ступінчастих 
валів, де діаметр змінюється за осьовою координатою zдj деталі (рис. 1, а), формоутво-
рення торців та вплив на їх точність кута орієнтації круга. 

Вперше модульне 3D-моделювання формоутворюючих систем шліфувальних верс-
татів, інструментів та оброблюваних поверхонь наведено в роботі [9], де показано пе-
реваги модульного 3D-моделювання. В монографії [10] наведена ієрархія узагальнюю-
чих модульних 3D-моделей і галузі їх використання. Однак у роботах [8;9;10] не 
вказані модульні 3D-моделі зняття припуску та формоутворення ступінчастих валів та 
нові способи їх шліфування. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Відсутність загаль-
них модульних 3D-моделей зняття припуску та формоутворення під час шліфування 
ступінчастих валів. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є створення загальної модульної 3D-
моделі, яка описує інструменти, зняття припуску та формоутворення різних оброблюва-
них поверхонь ступінчастих валів, на базі уніфікованих модулів: інструментального, орі-
єнтації та формоутворення. Це дозволить за загальним алгоритмом аналізувати процеси 
зняття припуску та формоутворення, розробити нові способи і на їх базі високоефективні 
технології шліфування різних ступінчастих валів зі схрещеними осями круга та деталі. 

Виклад основного матеріалу. Схема процесу глибинного круглого шліфування 
ступінчастих валів зі схрещеними осями інструмента та деталі зображено на рис. 1, де 
ступінчастий вал 1 шліфується ельборовим кругом 2. Під час шліфування конусної ді-
лянки 1-2 (рис. 1, в) вісь OиYи, яка співпадає з віссю симетрії круга системи координат 
OиXиYиZи, розташовується перпендикулярно твірній конусної поверхні, при цьому кут 
повороту ψ дорівнює половині кута конусності. Для регулювання площі плями контак-
ту 3 деталі 1 з торцем круга 2 його повертають навколо осі OиXи на кут φ. При поздов-
жній подачі Sд круга 2 після оброблення точки 2 (рис. 1, в) круг повертається у поло-
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ження, коли вісь ОиYи перпендикулярна твірній циліндра, тобто ψ=0. Круг 2 переміщу-
ється вздовж вісі OдZд системи координат OдXдYдZд деталі до точки 3, з подачею на 
оберт Sо, а параметр гвинтового руху р дорівнює 

p .
2

oS

π
=

⋅
 (1) 

 
Рис. 1. Схема глибинного круглого шліфування ступінчастих валів: 
а, в, г – шліфування торця , б – шліфування циліндричної поверхні 

Для розроблення загальної модульної 3D-моделі зняття припуску та точності фор-
моутворення під час шліфування ступінчастих валів необхідно описати інструменталь-
ну поверхню. 

Загальна модель інструментальної поверхні шліфувального круга описується цилін-
дричним модулем, який обумовлюється наявністю таких параметрів: і – координата ді-
лянки шліфувального круга, за допомогою якої задаємо профіль шліфувального круга у 
площині OиYиZи, θи – кут повороту інструмента навколо осі OиZи (рис. 1, а). 

Загальну модель шліфувального круга можна представити у вигляді 

и и и

и
и ( ) ( ) 4,z i R ir С eθ⋅ ⋅= ⋅  (2) 

де иr  – радіус-вектор точок шліфувального круга; 

и и и

и
( ) ( )z i R iС θ⋅ ⋅  – циліндричний модуль формоутворення шліфувального круга, який яв-

ляє собою матрицю переходу радіус-вектора початкової точки 4e  в систему координат 
інструмента. 

У модульних 3D-моделях використовуються однокоординатні матриці М1, М2, М3, 
М4, М5, М6, які описують переміщення вздовж напрямків Xи, Yи, Zи та повороти на-
вколо осей OиXи,OиYи,OиZи, відповідно [10]. Циліндричний модуль, який описує ін-
струментальну поверхню, має вигляд 

и
и и и3( ( )) 6( ) 2( ( )),iС M Z i M M R iθ θ⋅ = ⋅ ⋅  (3) 

и и и и( , ) 3( ( )) 6( ) 2( ( )) 4,r i M Z i M M R i eθ θ= ⋅ ⋅ ⋅  (4) 
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Профіль шліфувального круга запишемо за допомогою функції Хевісайда: 

 (5) 

 

 (6) 

 
де  – координата  початку профільної ділянки шліфувального круга; 

 – координата кінця профільної ділянки шліфувального круга; 
R – радіус шліфувального круга; 
r – радіус заокруглення кромки шліфувального круга. 
Розрахунки та побудова моделей проводилась у математичному пакеті MatchCAD, 

профіль шліфувального круга зображено на рис. 2, де i0 – початкова точка профілю, яка 
лежить на осі симетрії круга, iк – кінцева точка профілю. 

     
а       б 

Рис. 2. Профіль шліфувального круга 
Номінальна поверхня вала описується радіус-вектором шліфувального круга, моду-

лем орієнтації та модулем формоутворення  

 (7) 

де  – матриця переходу з системи координат інструмента в систему координат де-
талі, яка являє собою добуток сферичного модуля  орієнтації шліфувального круга 

щодо системи координат деталі та циліндричного модуля , який задає рух ін-

струмента відносно деталі. 
Сферичний модуль орієнтації інструмента дорівнює 

 (8) 

Циліндричний модуль формоутворення 

 (9) 

де  – міжосьова відстань шліфувального круга і деталі; 
 – кут повороту деталі; 
 – подача, яка описує рух деталі вздовж осі OдZд відносно шліфувального круга. 

Враховуючи формули (2), (7), рівняння обробленої поверхні має вигляд  

 (10) 
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Поверхня деталі залежить від 4 параметрів. Тобто треба пов’язати два параметри. 
Використовуючи параметр гвинтового руху, пов’яжемо подачу Sо на оберт з кутом по-
вороту деталі, використовуючи формулу (1) 

 (11) 

враховуючи зв’язок (11) перепишемо рівняння (10) 

 (12) 

Для визначення оброблюваної поверхні необхідно записати рівняння, яке буде ви-
значати лінію контакту деталі та інструментальної поверхні 

 (13) 
де  – одиничний вектор нормалі до інструментальної поверхні; 

 – вектор швидкості відносного руху інструмента в системі координат деталі. 
Нормаль можна знайти як добуток векторів, дотичних до інструментальної поверх-

ні, тобто для знаходження нормалі необхідно диференціювати радіус-вектор деталі за 
двома незалежними параметрами θи та i. Для знаходження вектора відносної швидкості 
необхідно радіус-вектор інструментальної поверхні в системі координат деталі дифере-
нціювати за параметром θд, який моделює кут повороту оброблюваної поверхні за оди-
ницю часу. 

Отже, при однопараметричному огинанні зв’язок між параметрами θи i θД має ви-
гляд рівності нулю змішаного добутку трьох векторів частинних похідних вектора  

 (14) 

де  – вектор нормалі до інструментальної поверхні в точці з координатами 

i та θи; 

 – вектор швидкості руху інструмента відносно деталі. 

Знаходимо лінію контакту деталі та шліфувального круга (рис. 3) допомогою розра-
хункових блоків за методикою [11]. 

 
Рис. 3. Лінія контакту 

Пляма контакту деталі зі шліфувальним кругом 4 під час оброблення циліндричної 
ділянки 2-3 зображена на рисунку 4, а, яка обмежена лініями перетину 1, 2, 3 орієнто-
ваного шліфувального круга 6 і торця заготовки 5. 

На рисунку 4, б зображені лінії: 1 – перетину шліфувального круга і торця заготов-
ки; 2 – перетину зовнішнього циліндру заготовки і шліфувального круга; 3 – контакту. 



№ 3 (67), 2013 ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

VISNYK OF CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

 96

  
а        б 

Рис. 4. Перетин шліфувального круга і вала під час оброблення циліндричної поверхні: 
 а – пляма контакту деталі зі шліфувальним кругом; б – лінії перетину шліфувального круга і вала 

Шорсткість циліндричної поверхні  (рис. 5) знаходимо з виразу (15) [11] 

 (15) 

де Prd(0) – висота профілю деталі в точці повороту кута;  – висота профілю де-

талі в точці, віддаленій на половину подачі  на оберт деталі. 

 
Рис. 5. Утворення геометричної шорсткості 

Необхідна шорсткість забезпечується регулюванням Sо залежно від діаметра круга і 
кута його нахилу. 

Позначення на рисунку 6 такі ж, як і на рисунку 4.  
Коли шліфувальний круг підходить до точки 3–t (рис. 1, в, а і б) він починає оброб-

ляти припуск t торця 3-4 вала. При цьому збільшується пляма контакту 4 (рис. 6) і виді-
лення тепла, що негативно впливає на якість оброблення, утворюються прижоги. Щоб 
цього уникнути, треба зменшити подачу So або частоту обертання вала. 

Питома продуктивність шліфування Q(i) розраховується за формулою (16) 

 (16) 

де Vn – проекція вектора відносної швидкості на напрямок нормалі до поверхні круга; 
θ1(і), θ2(і) – кути входу і виходу шліфувального круга з деталі. 
Площа плями контакту S знаходиться з виразу (17) 

 (17) 

де θ1(і), θ2(і), і1, і2 – межі інтегрування. 
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Рис. 6. Перетин шліфувального круга і вала під час оброблення торця 

Питома продуктивність оброблення під час шліфування циліндричної поверхні вала 
зображена на рис. 7. 

 
Рис. 7. Розподіл питомої продуктивності шліфування під час оброблення циліндричної поверхні 

Питома продуктивність оброблення під час шліфування торця вала зображена на рис. 8. 

 
Рис. 8. Розподіл питомої продуктивності шліфування під час оброблення торця вала 

На рисунках 6, 7 питома продуктивність, починаючи з точки  (рис 2, а), розгор-
нута на вісь абсцис, яка співпадає з периферією круга.  

Оскільки шліфувальний круг, повернений навколо осі OиXи на кут φ, тобто вісі ін-
струмента і деталі не паралельні, виникає похибка. Для знаходження похибки формоу-
творення торця деталі, рівняння оброблюваної поверхні (10-14) перетинають площи-
ною ZиOиYи, переріз якої показано на рис. 9. Профіль торця ступінчастого вала 
діаметром 30 мм, отриманий при шліфуванні з повздовжньою подачею So=0,1 мм/об та 
кутом орієнтації ельборового круга φ=1°. Похибка торця δ описується рівнянням (18). 
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Рис. 9. Профіль деталі під час оброблення торця вала 

 , (18) 

де  – координата кінця лінії перетину (рис. 6) шліфувального круга з деталлю; 
 – лінія перетину при відсутності похибки. 

Залежність похибки торця оброблюваної деталі від кута нахилу шліфувального кру-
га наведено на рис. 10. Зі збільшенням кута точність торця зменшується. 

 
Рис. 10. Графік залежності похибки торця від кута нахилу шліфувального круга 

Після оброблення торця 3-4 (рис. 1, в), де в кінцевому положенні круга деталь повинна 
зробити не менше одного оберта, шліфують циліндричні поверхні 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-
13, 14-15, 16-17 та торці ступінчастого вала в напрямку подачі Sд (рис. 1, а): 7-8, 11-12. 

Після оброблення циліндричної поверхні 16-17 (рис. 1, в) кут нахилу шліфувального 
круга змінюється на протилежний – φ і шліфуємо необроблені торці: 15-16,13-14, 9-10, 
5-6 у напрямку подачі S д́ (рис. 1, а). При цьому в рівнянні (5)  перед дужками за-
міняємо знак «+» на «-». 

Ступінчасті вали, які мають багато ділянок різних діаметрів невеликої довжини, 
шліфують з постійним кутом нахилу φ, який вибирається з умов забезпечення необхід-
ної точності оброблення торців. Після розрахунку φ знаходимо оптимальну подачу на 
оберт So. 

Із графіка, наведеного на рис. 10, знаходимо залежно від потрібної точності кут орі-
єнтації φ. З виразу, запропонованого в роботі [8], розраховують оптимальну подачу  
залежно від кута φ, яка дорівнює  
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Подача  

 (19) 

Висновки. Вперше запропоновано модульне трьохмірне геометричне моделювання 
інструментів, зняття припуску та формоутворення оброблюваних поверхонь ступінчас-
тих валів на базі трьох уніфікованих модулів: інструментального, орієнтації та формоу-
творення. 

З аналізу модульних 3D-моделей розроблені нові способи глибинного круглого 
шліфування ступінчастих валів кругами з надтвердих матеріалів, де у процесі поздовж-
нього переміщення шліфувального круга відносно деталі чорновий припуск знімається 
торцем круга, а чистове шліфування виконується його периферією. Круг розташовуєть-
ся нормально в кожній точці твірної і повертається на кут, який під час оброблення ци-
ліндричної поверхні вибирається з умов потрібної шорсткості Ra, а при шліфуванні то-
рців – з умов отримання необхідної точності δ. 

Шліфування зовнішньої поверхні на всій довжині виконується за один установ ву-
зьким кругом зі схрещеними осями його і деталі завдяки розробленому оригінальному 
поводковому пристрою. 
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KINEMATICS OF FIVE-AXIS PARALLEL MANIPULATOR 
Проведено аналіз кінематичних залежностей верстата з механізмом паралельної структури «пентапод». За-

пропоновано аналітичний метод розв’язання зворотної задачі кінематики, визначено діапазони переміщення штанг 
при заданій траєкторії руху робочого органа. Побудовано алгоритм чисельного розв’язку прямої задачі кінематики, 
з використанням якого визначено просторове переміщення робочого органа при зміні довжини штанг. 

Ключові слова: паралельна кінематика, пентапод, робочий орган, штанга змінної довжини. 
Проведен анализ кинематических зависимостей станка с механизмом параллельной структуры «пентапод». 

Предложен аналитический метод решения обратной задачи кинематики, определены диапазоны перемещения 
штанг при заданной траектории движения рабочего органа. Построен алгоритм численного решения прямой зада-
чи кинематики, с использованием которого определено пространственное перемещение рабочего органа при изме-
нении длины штанг. 

Ключевые слова: параллельная кинематика, пентапод, рабочий орган, штанга переменной длины. 
The inverse kinematic problem of parallel manipulator “pentapod” is investigated. An analytical solution is given for 

the inverse kinematics, the range of joints movement is defined for a given trajectory of the end effector. An algorithm is 
given for the numerical solution of forward kinematics, which is used to find the spatial movement of the end effector when 
changing the links length. 

Key words: parallel kinematics, pentapod, end effector, variable length link. 

Постановка проблеми. На сьогодні в машинобудуванні збільшився попит на вико-
ристання верстатів паралельної структури, оскільки у порівнянні з традиційними верс-
татами вони характеризуються високими швидкостями та прискореннями робочого ор-
гана внаслідок малих рухомих мас, високою жорсткістю завдяки просторовій 
конструкції, елементи якої сприймають лише осьове навантаження, гнучкістю та уні-
версальністю використання. 

Серед багатокоординатних верстатів з паралельною структурою широкого розпо-
всюдження набули верстати-гексаподи, які мають шість штанг змінної довжини [1]. 
Останнім часом значний інтерес представляють механізми з п’ятьма штангами змінної 
довжини, наприклад, «пентапод» [2; 3], на основі якого побудовані верстат METROM 
РМ 1400 [4] (рис. 1). Вони забезпечують оброблення по п’яти координатам, робочий 
орган механізму може забезпечувати великі кути повороту відносно вертикальної і го-
ризонтальної осі – до 90°, тоді як гексапод – до 30°. 
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Рис. 1. Мобільний фрезерний верстат Metrom 

РМ 1400 (Німеччина) 
Рис. 2. Модель дослідного зразка верстата з механізмом 

«пентапод»: 1 – основа; 2 – шарнірні опори;  
3 – робочий орган; 4 – шарнірні опори; 5 – штанги 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на переваги «пентапода» 
над верстатами-гексаподами, у вітчизняній літературі їх дослідження відсутні. У світо-
вих дослідженнях кінематики механізму «пентапод» [5], автори визначають довжину 
ланок за допомогою розв’язку двох квадратних рівнянь з врахуванням додаткових об-
межень для вибору правильного рішення з кількох варіантів, що викликає зайві обчис-
лювальні витрати і може призводити до похибок. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Пошук простого аналі-
тичного рішення зворотної та прямої кінематичних залежностей, визначення діапазонів змі-
ни координат приводів при виконанні робочим органом заданих просторових траєкторій. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є розв’язання прямої та зворотної задач 
кінематики та аналіз кінематичних залежностей верстата з механізмом паралельної 
структури «пентапод». 

Виклад основного матеріалу. Модель дослідного зразка п’ятикоординатного верс-
тата на основі просторового механізму паралельної структури «пентапод» зображена на 
рис. 2. Верстат складається з основи 1, на якій розміщено п’ять карданних підвісів 2, зі 
штангами змінної довжини 5. Іншим кінцем кожна штанга прикріплена до робочого ор-
гана 3 через шарніри 4 таким чином, що вісь кожної штанги проходить через вісь робо-
чого органа. 

Розрахункова схема механізму «пентапод» зображена на рис. 3, а. З основою меха-
нізму пов’язана абсолютна система координат з початком координат у точці О, а з ро-
бочим органом – відносна рухома система координат з початком у точці О'. 

Центри шарнірів основи розміщені в точках iA , центри шарнірів рухомої платформи 
(робочого органа) – в точках iB . Довжина штанг позначається il . Радіус-вектори точок 

iA  в абсолютній системі координат основи дорівнюють ( )iiii zayaxa ,,=ra , радіус-вектори 
точок 0iB  у системі координат робочого органа дорівнюють ( )ii zb0,0,0' =rb0 , радіус-
вектори точок iB  у відносній системі координат робочого органа дорівнюють 

( )iiii zbybxb ',','' =rb , радіус-вектор початку координат робочого органа в системі коорди-
нат основи ( )000 ,, zyx=r0  (рис. 3, а). 
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Рис. 3. Розрахункові схеми механізму «пентапод»: а – загальна; б – визначення довжини ланки 

Координати шарнірів основи iA  у системі координат робочого органа можна визна-
чити з векторного рівняння [6] 

( )r0rara −= −
ii R 1' , (1) 

де ira  і i'ra  – радіус-вектори центра шарніра основи в системі координат основи та ро-
бочого органа відповідно; R  – матриця повороту системи координат робочого органа 
відносно системи координат основи (матриця напрямних косинусів). 

Знаючи координати точок iA  та iB0  в системі координат робочого органа, відповід-
но до схеми (рис. 3, б) можна визначити довжину штанги ii BA  таким чином: 

( ) ( )22
22

BiAiAiAii zzryxq −+−+= . (2) 

Кінематичні залежності механізму проаналізовані при заданій траєкторії руху робо-
чого органа у вигляді кола, діаметром 400 мм (рис. 4, а) та лінійного переміщення 
(рис. 4, б), у площині XOZ. 
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Рис. 4. Графіки залежності переміщення штанг при русі по заданій траєкторії:  
а – переміщення по колу; б – лінійне переміщення по осі Х; 1-5 – номери ланок 
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З графіків видно, що у механізмі з паралельною структурою «пентапод» при пере-
міщення робочого органа по колу найменший діапазон зміни довжини спостерігається 
у штанги 2, а найбільший у штанги 4, різниця переміщень штанг механізму невелика. 
При лінійній траєкторії руху найменше переміщення зазнають штанги 1, 4, а найбільші 
значення переміщення у штанги 3, 5. 

Для знаходження положення робочого органа чисельним методом [2] при відомій 
довжині ланок слід використовувати алгоритм розрахунку (рис. 5). 

Початок
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Рис. 5. Алгоритм розрахунку прямої кінематики 

Розглянуті прямі кінематичні залежності зміни переміщення робочого органа при 
переміщенні однієї зі штанг при незмінній довжині інших чотирьох (рис. 6). 

З графіка (рис. 6, а) видно, що найбільше переміщення робочого органа механізму 
при переміщенні першої штанги спостерігається по осям Х та Z, зміна кутів нахилу ро-
бочого органа незначна. З графіка (рис. 6, б) можна спостерігати, що найбільше пере-
міщення по осі Х відбувається при зміні довжини 1-ї та 2-ї штанг. 
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Рис. 6. Переміщення робочого органа: а – при переміщенні першої штанги; б – по осі Х  
при почерговому переміщенні кожної штанги 

Висновки і пропозиції: 
1. Вперше отримано однозначний аналітичний розв’язок зворотних кінематичних 

залежностей, необхідних для управління приводами верстата з механізмом «пентапод», 
з використанням яких визначено діапазони переміщення штанг при заданій траєкторії 
руху робочого органа в часі. 

2. Побудовано алгоритм чисельного розв’язку прямої кінематичної залежності, реа-
лізація якого дозволила визначити просторове переміщення робочого органа при зміні 
довжини штанг. 
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3. Отримані результати дозволили окреслити напрямки подальших досліджень, зок-
рема визначення точності позиціонування робочого органа верстата з механізмом «пен-
тапод». 
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АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ НА СТАНКЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ 
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ANALYSIS OF THE ACCURACY OF MACHINING WITH ADJUSTAB LE SPINDLE 
HYDROSTATICAL SUPPORTS 

Одним з найбільш перспективних шляхів підвищення точності оброблення на верстатах є застосування шпин-
дельних гідростатичних опор регульованого типу. В роботі здійснено оцінювання ефективності використання регу-
лювання величиною зазору в гідростатичних опорах з пружними елементами корпусу з метою підвищення точності 
оброблення різанням. Точність оброблення різанням визначалася за відхиленням від круглості оброблених поверхонь 
партії зразків-виробів. Розроблено методику спектрального та кореляційного аналізу точності оброблення партії 
зразків-виробів. Встановлені закономірності формування відхилень від круглості оброблених поверхонь, суттєвих 
гармонік спектра залежно від процесу регулювання величиною статичного зазору в опорних гідростатичних вузлах 
шпинделя. Показано ефективність промислового використання гідростатичних опор регульованого типу для під-
вищення точності шліфування. 

Ключові слова: точність, шпиндель, гідростатична опора, регулювання, статичний зазор. 
Одним из наиболее перспективных путей повышения точности обработки на станках является применение 

шпиндельных гидростатических опор регулируемого типа. В работе осуществлена оценка эффективности исполь-
зования регулирования величиной зазора в гидростатических опорах с упругими элементами корпуса с целью повы-
шения точности обработки резанием. Точность обработки резанием определялась по отклонениям от круглости 
обработанных поверхностей партии образцов-изделий. Разработана методика спектрального и корреляционного 
анализа точности обработки партии образцов-изделий. Установлены закономерности формирования отклонений 
от круглости обработанных поверхностей, существенных гармоник спектра в зависимости от процесса регулиро-
вания величиной статического зазора в опорных гидростатических узлах шпинделя. Показана эффективность про-
мышленного использования гидростатических опор регулируемого типа для повышения точности шлифования. 

Ключевые слова: точность, шпиндель, гидростатическая опора, регулирование, статический зазор. 
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One of the most promising ways to improve the accuracy of processing on the machines is the use of spindle hydrostatic 
bearings adjustable type. In the work carried out to evaluate the efficiency adjust the size of the gap in hydrostatic bearings with 
elastic elements of the body to increase the accuracy of cutting. Accuracy of cutting determined by the deviation from circularity of 
treated surfaces party samples of the articles. Developed a method of spectral and correlation analysis of the accuracy of processing 
batches of products. Regularities of the formation of deviations from the roundness of the processed surfaces, significant harmonic 
spectrum depending on the regulatory process largest static gap in the support of the spindle hydrostatic knots. Shows the 
effectiveness of the industrial use of hydrostatic bearings adjustable type to improve the grinding accuracy. 

Key words: precision, spindle, hydrostatic bearing, regulation, static gap. 

Постановка проблеми. Нині переважна кількість (≈90 %) шпиндельних вузлів вер-
статів встановлені на опори кочення. Проте, як відомо, опори кочення, навіть прецизій-
ні, мають обмежені можливості щодо забезпечення високої якості шпиндельних вузлів, 
насамперед, за показниками точності, швидкохідності, вібро- та теплостійкості, ресурсу 
роботи. Перспективним шляхом підвищення точності оброблення на верстатах є засто-
сування регульованих у процесі експлуатації гідростатичних підшипників як опор 
шпиндельних вузлів. Використання регульованих конструкцій гідростатичних опор 
(ГСО) забезпечує розширення технологічних можливостей верстатів за рахунок сумі-
щення чорнового та чистового оброблення, підвищення точності та продуктивності ме-
ханічного оброблення. 

Тому актуальною проблемою машинобудування є підвищення точності механічного 
оброблення на верстатах завдяки розробленню та використання шпиндельних ГСО ре-
гульованого типу. 

Аналіз досліджень і публікацій. Загальні питання аналізу точності верстатів широ-
ко висвітлені в роботах [1; 2], де зазначається, що основним вузлом верстата, який ви-
значає точність і продуктивність оброблення, є шпиндельний вузол. 

Перспективним шляхом забезпечення заданої точності є керування точністю проце-
су оброблення, що може бути реалізовано за вхідними або вихідними параметрами об-
роблюваних заготовок [3; 4]. Найбільш перспективними є системи адаптивного керу-
вання точністю оброблення [4], які забезпечують високі показники точності розмірів, 
геометричних форм оброблюваних різанням деталей. 

Для оцінювання точності токарного оброблення В.В. Юркевич використовує „гео-
метричний образ” деталі, який формується в результаті спільного аналізу траєкторій 
руху осі шпинделя і вершини різця [5; 6]. Вплив інших компонентів технологічної сис-
теми верстата при цьому нехтується. Також зазначається, що суттєві спектральні скла-
дові коливань осі шпинделя практично повністю переносяться в спектр геометричних 
відхилень оброблюваних різанням поверхонь. 

В.Б. Струтинським створена узагальнена методика спектрального та кореляційного 
аналізу робочих процесів технологічних машин [7], на основі якої встановлюються зако-
номірності формування вихідної точності машин, зокрема металорізальних верстатів [8]. 

Однак, незважаючи на накопичений досвід, слід зазначити, що на сьогодні відсутні ме-
тодики аналізу точності верстатів зі шпиндельними ГСО спеціального регульованого типу, 
які б дозволяли оцінити їх ефективність з погляду підвищення точності оброблення. 

Мета статті. Оцінювання ефективності використання шпиндельних гідростатичних 
опор регульованого типу для підвищення точності механічного оброблення на шліфу-
вальних верстатах. 

Виклад основного матеріалу. Точність є одним із найважливіших критеріїв якості 
верстата, що згідно з [9] визначається трьома групами показників: показники, які хара-
ктеризують точність оброблення зразків-виробів; показники, які характеризують геоме-
тричну точність верстатів; додаткові показники. 

Показники точності верстата багато в чому визначаються точністю шпиндельного вуз-
ла і залежать від правильного вибору типу та конструкції його опор. Так, регульовані ГСО 
шпиндельного вузла верстата визначають показники жорсткості, динамічні властивості ве-
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рстата, характеристики точності та якості оброблених різанням поверхонь. Докладно 
принцип дії та схемні рішення регульованих ГСО викладені в монографіях [10; 11]. 

У цій роботі визначення характеристик точності верстата, оснащеного регульова-
ними шпиндельними ГСО, здійснено за показниками точності оброблення партії зраз-
ків-виробів, які відповідають вимогам [11]. Партія заготовок була поділена на три гру-
пи, які оброблені шліфуванням на торцекруглошліфувальному верстаті 3Т161 з 
регульованими ГСО шліфувального шпинделя, причому кожній групі відповідає пос-
тійне значення регульованого параметра – величини радіального статичного зазору δ0. 
Режими оброблення не змінювалися для всієї партії. 

У процесі досліджень отримані круглограми оброблених шліфуванням поверхонь 
зразків-виробів (рис. 1). 

Круглограми поверхонь, оброблених на верстаті з регульованими шпиндельними 
ГСО, майже не мають хвилястості. На круглограмах простежуються незначні зміни фо-
рми поверхні у вигляді огранювання. Амплітуда хвилі при цьому не перевищує 3 мкм 
при періоді по куту повороту шпинделя 5...10° (рис. 1). Оброблення зразків-виробів 
здійснена при частоті обертання шпинделя передньої бабки 300 хв-1, тому період хви-
лястості в часі становив 0,0027...0,0055 с, що відповідає частоті 182...370 Гц.  

Для аналізу точності оброблення на круглограмах визначена прилегла окружність мі-
німального діаметра, що описана навколо реального профілю поверхні. Відносно приле-
глої окружності визначено усереднені показники (математичне сподівання) відхилень від 
круглості m∆r оброблених шліфуванням поверхонь партії зразків-виробів (рис. 2). 

 

   
 а б в 

Рис. 1. Типові круглограми оброблених шліфуванням поверхонь зразків-виробів:  
а − δ0=20 мкм; б − δ0=30 мкм; в − δ0=40 мкм 

m∆r, мкм

4

8

12

20 30 40
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Рис. 2. Математичне сподівання відхилень від круглості m∆r поверхонь партії зразків-виробів  

у функції зазору δ0 регульованих шпиндельних ГСО 

Як видно з графіка (рис. 2), у процесі регулювання радіального зазору δ0 в бік зме-
ншення усереднені показники (математичне сподівання) відхилення від круглості пове-
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рхонь партії зразків-виробів зменшилися більше ніж у 2 рази. Середньоквадратичне 
значення відхилень від круглості поверхонь партії зразків-виробів при регулюванні за-
зору δ0 від 40 мкм до 20 мкм незначно зменшується (в межах 20 %). 

Частотний склад круглограм партії зразків-виробів встановлювався методами спектра-
льного аналізу контуру оброблених шліфуванням поверхонь. Порівняльний аналіз спект-
рів, одержаних обробкою трьох груп заготовок при варіюванні величиною δ0 на торцекру-
глошліфувальному верстаті ЗТ161 з модернізованою конструкцією шліфувальної бабки, 
дав можливість визначити вплив ГСО шпинделя на показники точності верстата. 

Спектральний аналіз здійснено за результатами математичного опису контуру оброб-
лених поверхонь партії зразків-виробів. Для математичного опису зовнішньої циліндри-
чної поверхні заготовки здійснено її експериментальні виміри на кругломірі з подальшою 
цифровою обробкою. Дискретні значення ординати перерізу поверхні заготовки виміря-
но в 4098 точках (через 1,533⋅10-3 ° по куту). 

Для опису форми заготовки здійснена інтерполяція дискретних значень ординат ко-
нтуру перерізу заготовки кубічними сплайнами. Для цього використані вбудовані фун-
кції cspline і interp пакета MathCAD. Круглограми профілю (відповідають круглограмам 
на рис. 1), одержані сплайн-інтерполяцією дискретних значень профілю зразків-
виробів, наведені на рис. 3. 
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Рис. 3. Опис форми зразків-виробів кубічними сплайнами, які згладжують виміряні дискретні  
значення ординат контуру зразків-виробів: а − δ0=20 мкм; б − δ0=30 мкм; в − δ0=40 мкм 

Виконано математичний опис форми зразків-виробів за допомогою ряду Фур’є, що 
включає 80 гармонік і відповідає частотному діапазону 0…400 Гц. При цьому форма 
поперечного перерізу заготовки описана залежністю 

( ) ( )∑
=

++=
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a
r ϕϕϕ , (1) 

де a0, ka , kb  – коефіцієнти ряду Фур’є, який описує форму заготовки. 
Розклад у ряд Фур’є форми зразків-виробів подано у вигляді суми синусоїдальних 

функцій-складових гармонік розкладу 
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де kAm , kψ  – амплітуда і початкова фаза k-ї гармоніки. 
Коефіцієнти, амплітуди і початкові фази ряду (2) знайдені за допомогою розрахун-

ків за формулами [7]: 
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Знаходження коефіцієнтів ряду Фур’є, амплітуд і початкових фаз гармонік здійсне-
но в програмному середовищі MathCAD. Значення коефіцієнтів ряду, амплітуд і почат-
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кових фаз утворюють спектр контуру обробленої поверхні зразка-виробу. На рис. 4 на-
ведено спектр гармонік Amk ряду Фур’є заготовок, які належать до трьох різних груп. 

Суттєвими є амплітуди гармонік з номерами до четвертої включно (відповідають 
частотам до 20 Гц).  

З аналізу спектра амплітуд зразка-виробу першої групи (δ0=20 мкм) випливає, що най-
більше значення має перша гармоніка, яка характеризує ексцентриситет контуру обробле-
ної поверхні. У спектрі амплітуд (рис. 4, а) простежується ряд груп гармонік близьких пе-
ріодів. Це, зокрема, гармоніки з номерами 10, 11, 12 (перша група); 17, 18, 19 (друга група); 
35, 36, 37 (третя група); 46, 47, 48 (четверта група). Зазначені групи гармонік відповідають 
складовим процесу з наявністю биття. Інші гармоніки мають нерегулярні зміни. 
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Рис. 4. Спектр амплітуд гармонік зразків-виробів, визначений розрахунком у пакеті MathCAD:  

а − δ0=20 мкм; б − δ0=30 мкм; в − δ0=40 мкм 

Спектр зразка-виробу другої групи (δ0=30 мкм) характеризується зростанням амплітуд 
його суттєвих гармонік у порівнянні з першою групою, причому найбільшого значення на-
буває гармоніка номер 2, яка характеризує овальність контуру заготовки (рис. 4, б). Анало-
гічна тенденція простежується у спектрі амплітуд зразка-виробу третьої групи (δ0=40 мкм), 
що характеризується ще більшим зростанням амплітуд суттєвих гармонік. 

Статистичним обробленням спектрів партії зразків-виробів отримано математичне 
сподівання амплітуд суттєвих гармонік для трьох груп заготовок (рис. 5). 
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Як видно з графіків на рис. 5, зменшення зазору в регульованих ГСО шпинделя спри-
яє спаданню амплітудних значень всіх суттєвих гармонік спектра. Причому найбільший 
вплив регулювання величиною δ0 чинить на амплітуду другої гармоніки. 
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Рис. 5. Математичне сподівання амплітуд суттєвих гармонік mАm поверхонь партії зразків-виробів  
у функції зазору δ0 регульованих шпиндельних ГСО (номер кривої відповідає номеру гармоніки спектра) 

Порівнянням результатів спектрального аналізу зразків-виробів трьох груп встанов-
лено, що верстат із шпиндельними регульованими ГСО забезпечує зниження значення 
амплітуди овальності контуру оброблених поверхонь у 6-7 разів, амплітуд ексцентрично-
сті, огранювання контуру − в 2-3 рази. Це пояснюється значним підвищенням жорсткості 
і демпфування у верстаті, оснащеному регульованими ГСО спеціальної конструкції. 

Спектральний аналіз доповнений кореляційним аналізом круглограм оброблених 
поверхонь зразків-виробів. 

Враховуючи попередньо отриману функціональну залежність для відхилень ∆r раді-
альної координати поверхонь зразків-виробів по куту ϕ, найбільш зручним способом 
обчислення кореляційної функції R(τ) є безпосереднє інтегрування випадкової реаліза-
ції ∆r(t) у вигляді 
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τ∆∆
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−

+⋅
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dt)t(r)t(r

)(R

t

0 , (4) 

де τ − аргумент кореляційної функції, який визначається як різниця в часі τ=t′-t. 
Функція ∆r(t), яка входить до виразу (4), визначалася з функціональної залежності 

∆r(ϕ) завдяки переводу кута ϕ в час t при відомій частоті обертання шпинделя 300 хв-1, 
що відповідає часу одного обороту шпинделя Tш=0,2 с. 

Обчислення визначеного інтеграла у формулі (4) є громіздкою та достатньо довгою 
операцією. Тому для скорочення часу обчислень засобами MathCAD знаходяться зна-
чення кореляційної функції в окремих точках. При цьому формується масив значень vy 
функції R(τ) та масив vx дискретних значень аргументу функції τ. Наприклад, для кру-
глограми, наведеної на рис. 1, а, зазначені масиви в пакеті мають MathCAD вигляд  
vy 0.581 0.224 0.175 0.139 0.126 0.051 0.027 0.008 0.038− 0.055− 0.121− 0.133− 0.211− 0.195− 0.15− 0.018− 0.048 0.09 0.012− 0.018− 0.048( ):=

vx 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.2( ):=  
З метою одержання згладженої залежності здійснена інтерполяція отриманих дис-

кретних значень кубічними сплайнами. На рис. 6, а наведена отримана залежність у 
графічному вигляді, що являє собою кореляційну функцію випадкового процесу відхи-
лень ∆r(t) ординати круглограми. 

За аналогічною методикою побудовані графіки на рис. 7, які визначають кореляцій-
ну функцію круглограм на рис. 1, б, в. 
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Рис. 6. Кореляційна функція круглограми обробленої поверхні при δ0=20 мкм у регульованих ГСО  

шпинделя, визначена засобами пакета MathCAD (графіки на рис. а, б визначають кореляційну функцію  
в різних масштабах по осі абсцис) 
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Рис. 7. Кореляційні функції круглограм оброблених поверхонь зразків-виробів, визначені засобами пакета 
MathCAD: а − δ0=30 мкм; б − δ0=40 мкм 

Кореляційна функція круглограми поверхні, обробленої при δ0=20 мкм у ГСО, має 
тенденцію більш різкого зниження, ніж кореляційні функції круглограм поверхонь, об-
роблених при δ0=30, 40 мкм. Кореляційна функція має довгоперіодичну складову приб-
лизно 0,17 с, а також короткоперіодичні − в межах 0,002...0,005 с (рис. 6, б), що відпо-
відають періоду хвилястості круглограми.  

На графіках кореляційних функцій (рис. 7) простежуються дві довгоперіодичні 
складові з періодами T1=0,11…0,13 c та T2=0,17…0,19 c. Це обумовлюється впливом як 
ексцентричності контуру з періодом T2≈Tш, так і овальності контуру оброблених пове-
рхонь з періодом T1≈Tш/2. Зазначене явище чітко простежується на відповідних кругло-
грамах (рис. 1) та спектрах (рис. 4). Наявність у кореляційній функції круглограми по-
верхні, обробленої при δ0=20 мкм, довгоперіодичної складової з періодом T≈ Tш 
свідчить про ефективне зменшення періодичної складової, пов’язаної з овальністю кон-
туру поверхні, яка на графіку рис. 6, а не простежується. 

Висновки. У результаті проведеного аналізу точності оброблення показано, що ре-
гульовані ГСО шпинделя є ефективним засобом підвищення точності оброблення на 
верстатах. Встановлено, що регулювання величиною зазору δ0 в ГСО дозволяє підви-
щити точність оброблення деталей різанням у 2,2 рази за показником відхилень від 
круглості зразків-виробів. 

За результатами спектрального та кореляційного аналізу точності оброблення вста-
новлено, що регульована ГСО є фільтром низьких частот, яка добре гасить коливання 
високих гармонік спектра. Найбільший вплив регулювання величиною зазору δ0 чинить 
на амплітуду другої гармоніки спектра, що визначає овальність контуру обробленої рі-
занням поверхні деталі. 

Перспективним напрямом подальших досліджень стосовно аналізу точності верста-
тів на шпиндельних опорах ковзання є встановлення статистичних закономірностей 
формування точності оброблення залежно від вихідних параметрів опор шпинделя. 
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INTEGRATED USE OF CAD/CAM/CAE SYSTEMS IN THE DESIGN   
AND MANUFACTURE OF INJECTION MOLD FOR MOLDING PARTS WITH 

COMPLEX CURVILINEAR SURFACES 
Пропонується алгоритм виготовлення прес-форм для лиття деталей зі складними криволінійними поверхнями 

за рахунок використання сучасних інженерних програмних продуктів. Алгоритм включає в себе етапи, починаючи 
від проектування деталі, яку необхідно виготовити, та прес-форми і закінчуючи розробленням керуючих програм 
для оброблення деталей прес-форми на верстатах з ЧПК (числовим програмним керуванням). Побудова складних 
криволінійних поверхонь проводилась за гіпотезою Жуковського в програмному продукті PowerSHAPE пакета 
DELCAM. САЕ-аналіз ливарної порожнини прес-форми та процесу лиття проводився в програмному продукті 
Autodesk MoldFLOW. Розроблення керуючих програм для оброблення деталей прес-форми на верстатах з ЧПК про-
водилась у програмному продукті PowerMILL пакета DELCAM. 

Ключові слова: прес-форма, алгоритм, проектування, аналіз, керуюча програма. 
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Предлагается алгоритм изготовления пресс-форм для литья деталей со сложными криволинейными поверхно-
стями за счет использования современных инженерных программных продуктов. Алгоритм включает в себя этапы, 
начиная с проектирования детали, которую необходимо изготовить, и пресс-формы и заканчивая разработкой 
управляющих пресс-форм для обработки деталей пресс-формы на станках с ЧПУ (числовым программным управле-
нием). Построение сложных криволинейных поверхностей проводилась по гипотезе Жуковского в программном 
продукте PowerSHAPE пакета DELCAM. САЕ-анализ литьевой полости пресс-формы и процесса литься проводился 
в программном продукте Autodesk MoldFLOW. Разработка управляющих программ для обработки деталей пресс-
формы на станках с ЧПУ проводилась в программном продукте PowerMILL пакета DELCAM. 

Ключевые слова: пресс-форма, алгоритм, проектирование, анализ, управляющая программа. 
The use of algorithm making molds for casting parts with complex curved surfaces by using modern software 

engineering. The algorithm includes stages ranging from design details that needs to produce and mold, and ending with the 
development of programs for machining parts molds on CNC machines (Computer Numeric Control). Construction of the 
complex curved surfaces held at Zhukovsky hypothesis in the software package PowerSHAPE DELCAM. CAE-analysis 
casting cavity molds and casting process was carried out in the software Autodesk MoldFLOW. Development of programs 
for machining parts molds on CNC machines conducted in software product PowerMILL package DELCAM. 

Key words: mold, algorithm, design, analysis, control program. 

Постановка проблеми. Проектування прес-форм для лиття деталей, у тому числі зі 
складними криволінійними поверхнями, є складним і відповідальним процесом та здій-
снюється на етапі технологічної підготовки виробництва. Головною метою конструкто-
ра на цьому етапі є робоче проектування технологічного оснащення та передача його на 
виготовлення в найкоротші строки [1]. 

Актуальність цієї теми полягає в тому, що в сучасних умовах при виготовленні де-
талей зі складними криволінійними поверхнями важливим є отримання якісної продук-
ції для забезпечення необхідних експлуатаційних характеристик, збільшення періоду 
експлуатації виробів та запобігання виникнення аварійних ситуацій і ці питання вирі-
шуються саме за рахунок використання сучасних інженерних програмних продуктів. 

Проектування прес-форм потребує використання складних процесів моделювання в 
CAD/CAM/CAE системах. Ці потреби стають вагомішими, коли потрібно випустити 
найбільш інноваційний виріб на ринок з високою якістю. Разом із цим прес-форми по-
винні бути дешевшими й створюватися швидше ніж раніше. 

Основним критерієм є якість проектування, оскільки сучасні маловідходні ливарні 
технології, що базуються на використанні дорогого устаткування для лиття під тиском, 
потребують застосування високоякісних прес-форм. Кожна прес-форма індивідуальна 
за своїм виконанням для кожного конкретного випадку. Тому проектування прес-форм 
є досить складним і відповідальним завданням, яке на сьогодні досить вдало вирішу-
ється за допомогою сучасних САПР (систем автоматизованого проектування). 

Була поставлена задача спроектувати прес-форму для виготовлення вентилятора ку-
лера для охолодження процесора комп’ютера. Такий вентилятор за конструкцією від-
носиться до осьових вентиляторів. У практиці створення осьових вентиляторів широко 
застосовують різноманітні криві, якими описуються решітки профілів лопаток та при їх 
з’єднанні утворюють складні криволінійні поверхні, що дозволяє отримувати високое-
фективні осьові вентилятори. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Профіль лопатки деталі визначає рівень 
шуму. Так, згідно з [2] виконання лопаток спрощеними, не крученими, призводить до 
збільшення сумарного рівня шуму дискретних складових. При виконаних таким чином 
лопатках швидкості їх обтікання збільшуються на периферії, за рахунок порушення ра-
діальної рівноваги потоку збільшуються втрати тиску, зменшується коефіцієнт корис-
ної дії, що є наслідком посиленого вихростворення. 

При проектуванні осьових вентиляторів загалом і кулерів зокрема використовують 
декілька найбільш розповсюджених способів [3]: 

- застосування раніше розроблених профілів; 
- власна розробка геометричних параметрів профілю. 
Розроблення геометричних параметрів профілю виконується декількома методами: 
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- математичним – розрахунок профілю за допомогою рівнянь кривих і поверхонь; 
- геометричним – побудова профілів лопаток графічними методами; 
- експериментальні: 
- за допомогою натурного експерименту – створення реальної деталі та її дослі-

дження в аеродинамічній трубі; 
- за допомогою машинного експерименту – побудова та дослідження моделі лопа-

тки в сучасних САD/CAM/CAE системах. 
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Найбільш широко 

застосовуваний метод графічної побудови профілів за координатами. Нині можливе те-
оретичне визначення параметрів профілю та решітки, які забезпечують параметри по-
току (трикутники швидкостей), які потрібні при мінімальних втратах у решітках. Але 
розрахунки цим методом дуже громіздкі і не враховують всіх особливостей реального 
потоку повітря в лопатевих апаратах і тому вони потребують експериментальної пере-
вірки. Тому на ряду з теоретичними методами розрахунку профілів використовують 
звичайний інженерний метод побудови профілів, який широко застосовується у прак-
тиці проектування вентиляторів та компресорів і добре зарекомендував себе при кутах 
згину профілів не більш (40÷60)°[3]. 

Мета статті. Головною метою роботи є визначення оптимального профілю лопатки 
кулера і використання продуктів DELCAM для конструювання прес-форми і виготов-
лення найскладніших її деталей. 

Виклад основного матеріалу. Вентилятор кулера має досить складні криволінійні по-
верхні та перерізи, що формують лопатки вентилятора, тому 3D-модель деталі створюється 
за допомогою програмного продукту PowerSHAPE, оскільки можливості цього програмно-
го продукту дозволяють швидко та якісно створювати складні криволінійні поверхні з ви-
соким ступенем їх згладжування, які не піддаються простим математичним розрахункам. 

Першим етапом у проектуванні 3D-моделі вентилятора є створення лопатки деталі, 
яка являє собою складну криволінійну поверхню. Лопатка створюється за допомогою 
побудови плоских решіток її профілів. 

Плоска решітка або решітка профілів – розміщена на площині періодична система 
профілів лопатки, що утворюються паралельним зміщення профілю відносно сусідньо-
го на певну відстань, що дорівнює кроку решітки t [4]. 

Отримуються плоскі решітки таким чином. Лопатки розбиваються на частини цилін-
дричними поверхнями, радіуси яких дорівнюють r та ∆r (кількість циліндрів залежить 
від кількості перерізів лопатки, які необхідно отримати). Кожна з частин лопатки, після 
розбиття, утворює так звану елементарну сходинку. Якщо відношення r/ ∆r достатньо 
невелике, в порівнянні з одиницею, то зміною параметрів потоку повітря по висоті ло-
патки в межах елементарної сходинки можна знехтувати. Плоскі решітки утворюються 
за рахунок розвертання циліндричного перерізу лопатки на площину, при цьому, за гі-
потезою Жуковського, вважають, що картина течії повітря в елементарній сходинці та 
у відповідних їм плоских решітках відрізняються несуттєво, тому цією різницею можна 
знехтувати. Ця гіпотеза, підтверджена дослідним шляхом, була закладена в основу роз-
рахунку осьових вентиляторів [5]. 

Всі розрахунки та побудова профілів лопатки вентилятора проводяться за [6]. 
Починається побудова решітки профілю лопатки з визначення ширини решітки за 

формулою: 
hр = (0,7÷0,8) ּ◌H, (1) 

де Н – висота маточини осьового вентилятора. 
Потім проводиться побудова хорди, що визначає кут нахилу профілю лопатки вентиля-

тора, та до неї додається середня лінія профілю, що являє собою частину параболи, таким 
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чином, щоб хорда її стягувала (рис. 1). Після цього середня лінія ділиться на частини (рис. 2) 
та відбувається побудова перпендикулярів, що визначають товщину профілю (рис. 3). 

 
Рис. 1. Середня лінія профілю та хорда, що її стягує 

   
Рис. 2. Середня лінія, поділена   Рис. 3. Середня лінія з доданими 

на частини перпендикулярами 
Наступним кроком є перевірка геометричних (рис. 4) та кутових (рис. 5) характери-

стик профілю, вони повинні відповідати таким рівностям: 
a/b = (0,4÷0,5), ас/b = (0,2÷0,5), ∆β = β2 – β1 = (40÷60)°,  (2), 

де а – відстань від вихідної кромки до середини профілю; 
ас – відстань від вихідної кромки до точки найбільшої товщини профілю; 
b – довжина хорди, що стягує середню лінію; 
∆β – кут згину профілю; 
β1 – кут між дотичною до середньої лінії на вихідній кромці та решіткою профілю; 
β2 – кут між дотичною до середньої лінії на вхідній кромці та решіткою профілю. 

  
Рис. 4. Геометричні характеристики Рис. 5. Кутові характеристики профілю профілю 

Після проведення перевірки відбувається створення точок, що утворюють профіль 
(рис. 6) та побудова профілю лопатки (рис. 7). Аналогічно проводиться побудова інших 
перерізів лопатки. 
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Після проектування всіх профілів лопатки вентилятора відбувається побудова кри-
вої, що визначає кривизну лопатки у радіальному напрямку, тобто кривої стекінга 
(рис. 8). Крива стекінга являє собою криву Безьє 3-го порядку. 

За рахунок додавання до кривої стекінга побудованих перерізів лопатки таким чи-
ном, щоб крива проходила через точку найбільшої товщини профілю, створюється кар-
кас лопатки вентилятора (рис. 9). 

 

  
Рис. 6. Точки, що утворюють профіль Рис. 7. Профіль лопатки 

 

  
Рис. 8. Крива стекінга лопатки Рис. 9. Каркас лопатки вентилятора 

Проектування 3D-моделі вентилятора починається зі створення контуру маточини 
вентилятора та утворення її моделі через обертання навколо осі симетрії. До маточини 
додаються точки, що утворюють лопатку вентилятора, та з’єднуються за допомогою 
використання функції “Крива Безьє” (рис. 10). За допомогою функції “Автоповерхня” 
створюється складна криволінійна поверхня лопатки вентилятора (рис. 11). 

За допомогою копіювання побудованої лопатки навколо осі симетрії отримується 
готова 3D-модель вентилятора кулера процесора комп’ютера (рис. 12). 

Проектування прес-форми для виготовлення вентилятора кулера методом лиття під 
тиском проводиться окремими кроками для кожної деталі прес-форми на основі ство-
реної 3D-моделі вентилятора у масштабі, що дорівнює коефіцієнту лінійної усадки. 

Практично всі деталі прес-форми являють собою тіла обертання, тому алгоритм їх 
побудови однаковий: створюється каркас контуру деталі та модель шляхом обертання 
контуру навколо осі симетрії; потім до моделі деталі додаються нові об’єкти – кріпиль-
ні елементи, таким чином отримується готова модель деталі. 

Винятком при проектуванні деталей прес-форми є алгоритм побудови витіснювача, 
який є найвідповідальнішою деталлю прес-форми, тому що він формує криволінійні 



№ 3 (67), 2013 ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

VISNYK OF CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

 116

поверхні вентилятора. Оскільки формоутворюючі поверхні деталі впливають як на зов-
нішній вигляд виробів, так і на довговічність форм, якість їх формоутворюючих елеме-
нтів повинна бути такою, щоб повністю забезпечити потрібне формоутворення повер-
хонь готової деталі, що досягається якісним проектуванням цих поверхонь у програмах 
об’ємного моделювання та подальшого їх механічного оброблення [7]. 

  
Рис. 10. Маточина та профілі лопатки Рис. 11. Маточина з готовою лопаткою 

 

 
Рис. 12. Фотореалістична 3D-модель вентилятора 

Для побудови витіснювача обирається міжлопатковий простір вентилятора та здійсню-
ється видалення зайвих об’єктів у результаті чого отримуються формоутворюючі поверхні 
витіснювача (рис. 13). До цих поверхонь для визначення форми витіснювача додаються 
нові об’єкти (рис. 14). Завдяки додаванню до моделі кріпильних елементів деталі створю-
ється готова 3D-модель витіснювача прес-форми (рис. 15). Створення 3D-моделі прес-
форми проводиться завдяки додаванню деталей прес-форми одна до одної та здійснення їх 
взаємного розміщення. Прес-форма в розібраному вигляді показана на рис. 16. 

  
Рис. 13. Формоутворюючі поверхні Рис. 14. Витіснювач у процесі побудови 
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Рис. 15. Фотореалістична 3D-модель витіснювача Рис.16. Прес-форма в розібраному вигляді 

Наступним кроком після проектування прес-форми є проведення САЕ-аналізу лива-
рної порожнини прес-форми та процесу лиття для виявлення наявності ливарних дефе-
ктів. Цей крок є дуже важливим, оскільки в ливарній формі відбувається формування 
виробу, утворення структури матеріалу під час заповнення формуючої порожнини, 
ущільнення матеріалу, виливка та його охолодження. Конструкція ливарної форми 
впливає не тільки на збереження, збирання та експлуатацію виробу, тобто на якість ви-
робу, але й на продуктивність процесу в цілому [8]. 

Для проведення аналізу CAD-модель деталі імпортується до програми Autodesk 
MoldFLOW. Для підготовки до процесу аналізу вибирається місце вприскування розп-
лаву матеріалу (рис. 17), відбувається вибір матеріалу з бібліотеки та задаються необ-
хідні температурні режими для проведення процесу лиття. 

Остаточним кроком перед початком проведення аналізу є генерація сітки моделі 
ливарної порожнини прес-форми (рис. 18). 

  
Рис. 17. Місце вприскування розплаву матеріалу Рис.18. Згенерована сітка моделі ливарної порожнини 

Аналіз ливарної порожнини прес-форми та процесу лиття проводиться в автомати-
зованому режимі, тим самим виключаючи помилки людського фактора. 

САЕ-аналіз дозволяє отримати такі результати: 
- час заповнення прес-форми; 
- тиск на початку та в кінці заповнення прес-форми; 
- температура потоку розплаву; 
- графік залежності тиску від часу заповнення; 
- час повного застигання; 
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- час досягнення поверхневого застигання; 
- графік залежності дози вприскування розплаву від часу заповнення; 
- швидкість руху розплаву; 
- орієнтація зерен усередині та на поверхні виливка; 
- найкраще місце розташування; 
- втрата об’єму виливка при застиганні; 
- лінійна усадка виливка при застиганні; 
- лінії спаю потоків розплаву. 
Наведена вище інформація дозволяє робити висновки про наявність під час прове-

дення процесу лиття ливарних дефектів та, якщо потрібно, вносити необхідні зміни до 
конструкції прес-форми для усунення цих дефектів. 

Деякі з результатів проведення САЕ-аналізу ливарної порожнини наведені на рис. 19. 

 
а б в 

Рис. 19. Результати проведення САЕ-аналізу ливарної порожнини: а – час заповнення прес-форми;  
б – тиск на початку заповнення прес-форми; в – температура потоку розплаву 

Наступним кроком після проведення САЕ-аналізу є розроблення керуючих програм 
для оброблення деталей прес-форми на верстатах з ЧПК. 

Розроблення керуючих програм проводиться в програмному продукті PowerMILL, 
оскільки цей програмний продукт дозволяє швидко та якісно розробляти керуючі про-
грами, причому траєкторії оброблення поверхонь деталі створюються автоматично, 
внаслідок чого створюється найбільш оптимальна траєкторія руху оброблюючого ін-
струменту, програма дозволяє уникати зарізів та помилок людського фактора при роз-
робленні програм [9]. 

Починається робота в програмному продукті PowerMILL з імпортування 3D-моделі 
деталі у форматі “.dgk”, який повністю зберігає властивості моделі та зокрема степінь 
згладжування криволінійних поверхонь, побудованих у PowerSHAPE. Наступним кро-
ком є вибір з бібліотеки оптимального оброблюючого інструменту, режимів різання та 
виду охолодження, а також траєкторії оброблення поверхні деталі. Такий алгоритм є 
аналогічним для розроблення керуючої програми кожної поверхні деталі. 

Деякі з розроблених стратегій оброблення наведені на рис. 20. 
Алгоритм, починаючи від проектування прес-форми та закінчуючи розробленням 

керуючих програм для оброблення деталей прес-форм, є загальним для кожного конк-
ретного випадку. 

Висновки і пропозиції. Проектування прес-форми для лиття деталей зі складними 
криволінійними поверхнями є непростим та довготривалим процесом, від якого зале-
жить подальше виготовлення прес-форми. Застосування сучасних програмних продук-
тів дозволило спростити та суттєво пришвидшити процеси проектування прес-форми, 
здійснення аналізу ливарної порожнини та розроблення керуючих програм для оброб-
лення деталей на верстатах з ЧПК. 
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Рис. 20. Стратегії оброблення деталей прес-форми 

Застосування для проектування прес-форми програмного продукту PowerSHAPE 
дозволило створити складні криволінійні поверхні з високим степенем їх згладжування, 
вищим, ніж це дозволяють інші CAD-моделювальники. 

Комплексне застосування програмних продуктів пакета DELCAM дозволяє підви-
щити якість оброблення складних криволінійних поверхонь за рахунок того, що коор-
динати, які визначають траєкторію руху оброблюючого інструменту, створюються на 
основі моделі з високим степенем згладжування створених поверхонь. 
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THE ANALYSIS OF SPECTRAL AND STATISTICAL CHARACTERI STICS OF 
AUTONOMOUS MOBILE ROBOT TILT SENSOR SIGNAL 

Наведено результати експериментальних досліджень спектральних та статистичних характеристик сигналу 
датчика нахилу автономного мобільного робота. Встановлено, що спектральна щільність сигналу є суттєво нерів-
номірною, а імовірнісний розподіл відрізняється від нормального. Виділено напрями подальших досліджень щодо 
створення методів та засобів опрацювання сигналів. 

Ключові слова: датчик нахилу, автономний мобільний робот, спектр, статистична характеристика. 
Приведены результаты экспериментальных исследований спектральных и статистических характеристик си-

гнала датчика наклона автономного мобильного робота. Установлено, что спектральная плотность сигнала суще-
ственно неравномерна, а вероятностное распределение отличается от нормального. Выделены направления даль-
нейших исследований для создания методов и средств обработки сигналов. 

Ключевые слова: датчик наклона, автономный мобильный робот, спектр, статистическая характеристика. 
The results of experimental research of spectral and statistical characteristics of autonomous mobile robot tilt sensor 

have been presented. It has been shown that power spectrum density of the signal can not be approximated by white noise. 
Probability distribution of the signal values is non normal. The areas for further research and creating of signal processing 
methods and facilities have been identified. 

Key words: tilt sensor, autonomous mobile robot, spectral density, statistical characteristic. 

Вступ. Сфера застосування автономних мобільних роботів нині є такою, що швидко 
розширюється. Розвиток технологій на основі штучного інтелекту дозволяє вирішувати все 
більш складні задачі в автономному режимі у складних умовах. Надзвичайно важливим 
питанням під час функціонування робота є визначення його координат та орієнтації в про-
сторі. Отже, проведення досліджень, спрямованих на вдосконалення процедур визначення 
положення та орієнтації автономних мобільних роботів у просторі, є актуальним. 

Постановка проблеми в загальному. Наявність інформації про кут нахилу дозво-
ляє компенсувати гравітаційний вплив на поведінку робота. Необхідність у простих та 
надійних засобах визначення положення та орієнтації зумовлює практичне завдання по 
створенню методів та засобів опрацювання сигналів датчиків. Результативне вирішення 
цього завдання можливе за умови всебічного дослідження характеристик сигналів, що 
надходять від датчиків. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Використання лінійних акселерометрів 
для визначення кута нахилу описано, зокрема, в [1]. Використання акселерометрів для 
визначення орієнтації та руху портативних пристроїв міститься у [2]. Застосування лі-
нійних акселерометрів для визначення положення автомобіля описано у [3]. Про необ-
хідність фільтрації сигналів акселерометра можна ознайомитись у [4]. Основні прикла-
дні моменти визначення кута нахилу містяться в багатьох публікаціях, зокрема, в [5]. 
Робота з акселерометрами фірми STMicroeletronics описана у [6]. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Раніше не виріше-
ною частиною загальної проблеми є отримання та аналіз спектральних та статистичних 
характеристик сигналів, що надходять під час функціонування автономних мобільних 
роботів з датчиків нахилу, в ролі яких використано лінійні акселерометри, саме цьому і 
присвячена ця робота. 
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Формулювання цілей роботи. Отже, об’єктом дослідження є автономні мобільні ро-
боти. Предметом дослідження є сигнали датчика нахилу, встановленого на роботі. Метою 
роботи є отримання та аналіз спектральних та статистичних характеристик цих сигналів. 

Викладення основного матеріалу досліджень. Вихідні дані для цього дослідження 
було отримано експериментальним шляхом під час фіналу Відкритого міжнародного 
чемпіонату з робототехніки “Роборейс-2013” [7], що відбувся в м. Києві у червні 
2013 р. Повнопривідний чотирьохколісний автономний інтелектуальний робот було 
обладнано розробленим раніше модулем інерціальної навігації [8], що містив лінійний 
трьохосьовий акселерометр, трьохосьовий датчик кутової швидкості та магнітометр. У 
цій версії модуля було використано лінійний акселерометр типу LIS344ALH фірми 
STMicroelectonics з аналоговим вихідним сигналом. Сигнал, що відповідає куту нахилу 
робота за напрямом його руху, знімався з відповідного виходу лінійного акселерометра. 
Сигнал для досліджень багатократно фіксувався за допомогою 16-розрядного АЦП з 
частотою  48 = sf кГц (інтервал дискретизації =sT  2,08(3)·10-5 с) та спеціально розроб-

леного апаратного і програмного забезпечення для збереження отриманих даних у фай-
лах на комп’ютері. 

Приклад часової форми фрагмента сигналу подано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Приклад часової форми фрагмента сигналу 

Дослідження часових, частотних та статистичних характеристик сигналів проведено 
за допомогою спеціально розробленого раніше [9] у середовище MATLAB програмного 
забезпечення. 

Для імпорту досліджуваних сигналів у середовище та перетворення їх у вектори бу-
ло використано вбудований інтерфейс uiimport , який дозволяє працювати з широким 
спектром файлів, зокрема .wav та .txt форматів. 

Автокореляційна функція цього фрагмента обчислена за допомогою такої процедури: 
B=A; 
for j=1:1:length(A) 

 ac(j)=0; 
 if(j~=1) shift 
 end 
 for i=1:1:length(A) 

 ac(j)=ac(j)+A(i)*B(i); 
 end 

end 
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Процедура shift , що реалізує зміщення масиву на один відлік: 
 

C=B; 
for i=1:1:length(B)-1 
C(i+1)=B(i); 

end 
C(1)=0; 
B=C; 
 

Візуалізація автокореляційної функції: 
 

plot(ac) 
grid on 
 

Графік автокореляційної функції розглянутого фрагмента сигналу представлено на 
рис. 2. Як можна побачити, автокореляційна функція загасає швидко, що свідчить про 
наявність суттєвого впливу високочастотної випадкової складової в досліджуваному 
сигналі. Обчислена експонента Херста для дискретизованого часового ряду становить 
0,0507, що свідчить про антиперсистентність ряду. 

 
Рис. 2. Автокореляційна функція фрагмента сигналу 

Частотний спектральний аналіз сигналів проведено у відповідності до перетворення 
Фур’є (1) завдяки розрахунку дискретного перетворення за формулою (2) з подальшим 
обчисленням спектральної щільності енергії. 

( ) ( ) ( )dtfttxfx π−= ∫
+∞

∞−
2jexpS , (1) 

де ( )fxS  – комплексна спектральна щільність амплітуд, В/Гц; 
( )tx  – досліджуваний сигнал; 

f  – частота, Гц; 
t  – час, с. 

( ) ( ) ( )Nnk2jexpnkS
1N

0n

π−⋅⋅=⋅ ∑
−

=
ssx TxTF , (2) 

де ( )S kx F⋅  – дискретизована щільність амплітуд сигналу, В/Гц; 

( )n sx T⋅  – дискретизований досліджуваний сигнал, В; 

N  – кількість відліків сигналу; 

sT  – інтервал дискретизації в часі, ss fT 1= , с; 
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sf  – частота дискретизації, Гц; 
k  – частотний індекс, 1N,...,1,0k −= ; 
n  – часовий індекс, 1N,...,1,0n −= . 
Інтервал дискретизації за частотою становить величину sTF N1=  Гц, або 

sTN2π=Ω рад/с. Спектральна щільність енергії ( ) ( ) 2
S ff xx =Ψ  визначається в дискре-

тизованому вигляді на частотах Fk  як ( ) ( ) 2
kSk FF xx =Ψ , а значення повної енергії 

( ) dffE xx ∫
+∞

∞−
Ψ=  сигналу можна отримати через дискретні значення як 

( )
21N

0k

kS
N

1
∑

−

=⋅
= F

T
E x

s
x . 

Для обчислення перетворення Фур’є було використано вбудовану функцію 
fft(A) , яка реалізую дискретне перетворення вектора (масиву) А. Результатом її ро-
боти є спектральна щільність амплітуд, у вигляді вектора комплексних чисел. Для змі-
щення елемента, що відповідає нульовій частоті, в центр масиву використано вбудова-
ну функцію fftshift(A) . 

Для визначення спектральної щільності енергії та повної енергії сигналу розроблено 
процедуру esd(A) , що організована у вигляді m-файла і має такий вигляд: 

 

A=filename.data; % для WAV-файлу filename – назва файла 
Fsam=filename.fs  
T=1/Fsam 
N=length(A); 
F=1/(N*T) 
A=(abs(T*fft(A))).^2; 
A(N/2+2:N)=[]; 
A=A.*2; 
Energy=sum(A)*F 
 

Візуалізація отриманих результатів здійснюється за допомогою вбудованих засобів. 
Для автоматичного відображення графіків спектральної щільності енергії з бажаними 
параметрами використовується така процедура: 

 

B=1:1:N/2+1; 
B=B-1; 
B=B.*F; 
plot(B,A,'k-') 
grid on 
 

Отримана одностороння спектральна щільність енергії розглянутого фрагмента сиг-
налу представлена на рис. 3. 

Як можна побачити з рис. 3, спектральна щільність енергії є суттєво нерівномірною 
у широкий смузі частот і має яскраво виражені максимуми на певних частотах, що мо-
же бути пояснено механічним впливом двигунів робота, що створюють вібрацію, влас-
тивостями поверхні, якою рухався робот (тротуарна бруківка зі стиками), наводками 
від силових ланцюжків, шумом тракту передачі сигналу та іншими факторами. Корисна 
інформація міститься у низькочастотній області представленого сигналу. В умовах екс-
перименту частота зміни нахилу становила менше 1 Гц (за даними виробника датчика 
він здатен працювати у смузі до 140 Гц). У той же час можна побачити, що сигнал, що 
надходить від датчика до пристрою оброблення, має значно ширший спектр. Тому, 
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очевидно, що сигнал перед використанням слід фільтрувати. Також слід враховувати, 
що шумова (завадна) компонента сигналу не може бути апроксимована білим шумом, 
що слід брати до уваги при визначенні характеристик та параметрів фільтра. 

 
Рис. 3. Однобічна спектральна щільність енергії фрагмента сигналу 

Гістограма емпіричного розподілу значень сигналу показана на рис. 4. Як можна поба-
чити, характер розподілу суттєво відрізняється від нормального. Було проведено тестуван-
ня вибірки з 333 056 семплів на нормальність за допомогою тестів Жарка-Бера (тестова 
статистика 7,7202·105), Колмогорова-Смирнова (статистика 0,3835) та Ліллієфорса (статис-
тика 0,1052) при широковживаному значенні рівня значущості 5 %. Усі тести показали, що 
можна відкинути гіпотезу про нормальність розподілу. Таким чином, слід вважати недо-
цільним застосування широковживаного в системах інерціальної навігації фільтра Калмана 
для опрацювання сигналу, оскільки розподіл шуму відрізняється від нормального. 

 
Рис. 4. Гістограма емпіричного розподілу значень сигналу 

Висновки. Встановлено, що сигнал, який надходить від датчика нахилу мобільного 
робота, є суттєво антиперсистентним. Спектральна щільність енергії шумової компоне-
нти сигналу є суттєво нерівномірною і не може бути представлена у вигляді білого шу-
му. Ймовірнісний розподіл шуму відрізняється від нормального. Оптимальне опрацю-
вання таких сигналів потребує розроблення спеціалізованих засобів. 

Перспективи подальших досліджень. Основними напрямами подальшого дослі-
дження є створення методів та засобів оптимального опрацювання сигналів датчиків. 
Зокрема, вважаємо перспективним створення спеціалізованих фільтрів на базі сучасних 
програмованих систем на кристалі. 
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MODELING OF HYDRODYNAMIC PROCESSES IN RADIAL SLIDER BEARING 
Наведено програму моделювання гідродинамічних процесів у радіальному підшипнику ковзання за наявності 

джерела мастила. Проведено розрахунки гідродинамічних параметрів у підшипнику з використанням запропонова-
ної програми та пакета API WinMachine Plain. Розбіжність отриманих результатів не перевершує 9 відсотків.  

Ключові слова: моделювання гідродинаміки, радіальний підшипник ковзання. 
Приведена программа моделирования гидродинамических процессов в радиальном подшипнике скольжения при нали-

чии источника смазки. Проведены расчеты гидродинамических параметров в подшипнике с использованием предложен-
ной программы и пакета API WinMachine Plain. Расхождение полученных результатов не превышает 9 процентов. 

Ключевые слова: моделирование гидродинамики, радиальный подшипник скольжения. 
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Shown program simulation of hydrodynamic processes in radial sliding bearings in the pressure of sources of oiling. 
The calculations of hydrodynamic parameters in the bearing of the proposed program and package API WinMachine Plain. 
The discrepancy of the results does not exceed 9 percent. 

Key words: modeling of hydrodynamics, radial slider bearings. 

Вступ. При розробленні машинобудівних конструкцій у більшості випадків розрахунки 
ведуть на основі нормування допустимих коефіцієнтів запасу міцності, які враховують, з 
одного боку, недосконалість методів розрахунку, а з іншого – розсіювання характеристик 
навантаженості і міцності. Так, при проектуванні радіальних підшипників ковзання широко 
використовується методика визначення середніх значень тиску від зовнішнього наванта-
ження, що діє на площу проекції вкладиша на діаметральну площину перетину підшипника 
(метод контактних напружень). Указаний метод досить простий і спирається на більшою 
або меншою мірою перевірену статистику показників роботи підшипників ковзання. 

Разом з тим підшипники працюють в умовах рідинного мащення; при цьому в’язке 
мастило має забезпечити повний розділ поверхонь спряження підшипник-вал, одночас-
но створюючи під час свого руху необхідну вантажопідйомність підшипника. 

На цьому етапі досліджень залишаються маловивченими гідродинамічні процеси в 
умовах роботи радіальних підшипників з граничними зазорами, при яких визначальним 
у трибологічному процесі стає гідродинаміка у шарі мастила між поверхнями спряжен-
ня підшипник-вал. 

Постає завдання більш глибокого дослідження факторів і параметрів, які впливають 
на показники роботи радіального підшипника ковзання з метою вдосконалення методів 
їх розрахунку, наближених до умов роботи реальних конструкцій підшипників у сучас-
ному машинобудуванні. 

Мета і завдання дослідження. Згідно з метою дослідження ставилось завдання: 
- розробити математичні моделі і програми для проведення досліджень на елект-

ронних обчислювальних засобах; 
- провести моделювання з метою визначення залежностей функціональних параме-

трів спряження підшипник-вал від його конструктивних особливостей, режимів роботи, 
ступеня зносу. 

Важливим завданням є обґрунтування граничних умов при розв’язуванні гідроди-
намічних рівнянь руху в’язкої рідини у зазорі спряження підшипник-вал. Відоме мате-
матичне розв’язання Зоммерфельдом рівняння Рейнольдса для підшипника нескінченої 
довжини не відповідає дійсному розподілу тиску в’язкої рідини у зазорі реального під-
шипника ковзання. Так, за Зоммерфельдом, у дифузорній частині підшипника (розши-
рення зазору) за напрямом обертання вала маємо від’ємні значення тиску мастила, си-
метричні за величинами і характером розподілу додатним значенням тиску у 
конфузорній частині (звуження зазору). Фізично у реальних підшипниках таке явище 
неможливе: абсолютний тиск не може бути меншим тиску насиченої пари мастила при 
робочій температурі; доступ повітря через зазори торців підшипника у зоні розряджен-
ня в підшипнику не може виникнути тиск, менший за атмосферний. На практиці при 
визначенні рівнодійних по колу підшипника сил шляхом інтегрування у зоні з 
від’ємним тиском, останній приймають рівним нулю. Проте у випадках, коли методи 
розрахунку дозволяють визначити кут охоплення мастилом цапфи вала, інтегрування 
ведуть у межах указаного кута ( можливі випадки 1/3π ...2π ). 

В осьовій канавці або в точці підводу мастила у підшипнику створюється мастиль-
ним насосом надлишковий тиск сталого значення (гідростатичний тиск). Він може 
впливати на розподіл тиску мастила у підшипнику, що мало б враховуватись при роз-
рахунках підшипника. 

У багатьох випадках (підшипники з полімерних матеріалів, металорізальних верста-
тів, у ланцюгових, ремінних передачах, корінних підшипниках колінчастих валів дви-
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гунів внутрішнього згоряння тощо, а також при значних зовнішніх навантаженнях на 
вал) маємо практично фіксоване положення лінії центрів спряження підшипник-вал. 
Тобто шип вала притискується до підшипника в одному місці, і не займає у процесі ро-
боти різні положення в підшипнику, як це має місце у динамомашинах, турбогенерато-
рах або інших подібних до них за умовами роботи машинах. 

На основі комплексних теоретичних досліджень, моделювання фізичних процесів, 
аналізу отриманих результатів і порівняння їх з експериментальними даними запропо-
новано моделі процесів, що відбуваються в радіальних підшипниках ковзання, і методи 
інженерного розрахунку для випадків, в яких переважно працюють радіальні підшип-
ники ковзання у сучасних машинах, а саме: 

- з примусовим постачанням мастила (наявність джерела мастила) при змінному 
положенні лінії центрів спряження підшипник-вал нескінченної і скінченної довжини; 

- при фіксованому положенні лінії центрів спряження підшипник-вал за відсутності 
і наявності джерела мастила; 

- для короткого радіального підшипника ковзання з джерелом мастила. 
При моделюванні виявлені й обґрунтовані критерії гранично допустимих змін тех-

нологічних показників працеспроможності спряження підшипник-вал, що дозволило 
обґрунтувати гранично допустимі зазори спряження підшипник-вал, використовуючи 
взаємозв’язок між величиною зазору у спряженні і технологічними показниками праце-
спроможності спряження, перш за все – вантажопідйомністю підшипника. 

Сучасна гідродинамічна теорія підшипника ковзання [2], як правило, базується на 
рівняннях Рейнольдса, які несуттєво відрізняються в конкретних задачах (рідинне мас-
тило, газорідинне або просто газове мастило тощо). 

Теоретичні основи гідродинаміки в’язких рідин закладені І. Ньютоном, Л. Ейлером, 
Ж. Даламбером і І. Лагранжем. Проте основні диференціальні рівняння, які використо-
вують у сучасних інженерних розрахунках, вперше отримані О. Рейнольдсом, А. Нав’є, 
Д. Стоксом. 

Внесок кожного з названих авторів показано у фундаментальній роботі Г. Ламба 
„Гідродинкаміка” [1]. У подальшому питання гідродинаміки в’язких рідин розгляда-
лись у роботах Л. Лойцянського [2], Л. Ландау і Є. Ліфшиця [3], Н. Сльозкіна [4] та ін. 

Основні положення гідродинамічної теорії нестискуваної в’язкої рідини виплива-
ють з робіт вищеназваних авторів. 

Рівняння Рейнольдса, як одна з основних математичних моделей для ізотермічної 
задачі при дослідженні гідродинаміки в’язкої нестискуваної рідини в радіальних під-
шипниках, має такий вигляд: 

3 3

2

1
6 ,

p p
U

z z rr

δ δ δ
θ µ θ µ θ
   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⋅ ⋅ + ⋅ = ⋅   ∂ ∂ ∂ ∂ ⋅∂   

 (1) 

де r – радіус шипа вала; θ – кут охоплення мастилом вала в підшипнику, який відрахо-
вується від лінії центрів і максимального зазору в підшипнику;  

( )θχδ cos1+⋅= c  – змінний зазор між підшипником і валом; c– радіальний зазор між 
підшипником і валом; δρχ /=  – відносний ексцентриситет вала в підшипнику; ρ – екс-
центриситет вала в підшипнику; z  – вісь, що співпадає з поздовжньою віссю підшипни-
ка; α – кут, який визначає положення лінії центрів підшипника і вала. 

Відомі два основні шляхи розв’язання рівняння (1). 
Перший – нехтує впливом потоку мастила в осьовому напрямку (вісь z); тобто 

розв’язує плоску задачу Куетта для підшипника нескінченної довжини. Рівняння Рей-
нольдса у цьому випадку має вигляд: 
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3

6 ,
p

U r
δ δ

θ µ θ θ
 ∂ ∂ ∂⋅ = ⋅ ⋅ ∂ ∂ ∂ 

 (2) 

а його розв’язок, отриманий Зоммерфельдом за умови повного охоплення цапфи вала 
мастилом, має такий вигляд: 

( ) ( )
( )( )22 2

6 2 cos sin
, .

2 1 cos

U r
p

c

µ χ χ θ θ
θ

χ χ θ
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅

∞ =
+ + ⋅

 (3) 

На рис. 1 наведено результати розрахунку і графік розподілу тиску в підшипнику 
нескінченної довжини згідно з функцією Зоммерфельда. Розрахункові параметри такі 
(тут і дальше – система СІ): 8=U м/с; 0,01µ = Н·с/м2; 0,95χ = ; 0,035r = м; 

0,0002c = м; 5
2

6
4,2 10

Ur
A

c

µ= = ⋅ Н/м2. 
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Рис. 1. Розподіл тиску в підшипнику по колу за функцією Зоммерфельда 

Як видно з рис. 1, в інтервалі кутів πθ ...0=  маємо зону від’ємного тиску, у розраху-
нках підшипників в указаній зоні рекомендують приймати тиск рівним нулю [5].  

Метод наближеного розв’язання рівняння Рейнольдса вперше розробив А. Стодола, 
який запропонував визначати функцію розподілу тиску в підшипнику у вигляді добутку 
двох функцій, кожна з яких залежить від однієї координати: 

( ) ( ) ( ), ,p z p f Zθ θ= ⋅  (4) 

де ( )θp  – функція розподілу тиску по колу підшипника; ( )Zf  – функція розподілу тис-
ку вздовж осі підшипника, яка задавалась у вигляді параболи. 

М.І. Яновський, використавши метод Стодоли, а також Р. Шибель, що використав 
варіаційний метод, для підшипника скінченної довжини запропонували функцію: 

( ) ( ) ( ), ,P z C p f Zθ θ= ⋅ ⋅  (5) 

де коефіцієнт С – відношення гідродинамічного тиску підшипників скінченної і нескін-
ченної довжини. 

В.М. Гутьяр знаходив розподіл тиску вздовж осі підшипника за гіперболічним ко-
синусом, отримавши поправочні коефіцієнти, які не залежать від положення шипа вала 
в підшипнику. 

Д. Кристоферсен, А. Камерон, В. Вуд для розв’язання рівняння Рейнольдса викори-
стовували метод кінцевих різностей. Г.Г. Баранов використав метод найменших квад-
ратів, відшукуючи розв’язок у формі, запропонованій Дуффінгом: 

( ) ( ) ( ), .i iP z p f Zθ θ= ⋅∑  (6) 
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А.К. Дьячков провів детальне дослідження підшипника ковзання скінченної довжи-
ни при динамічному навантаженні. О. Пінкус виконував розрахунки методом сіток і 
отримав розв’язки для підшипників з частковим охопленням шипа вала мастилом. 
М.В. Коровчинський розв’язував рівняння Рейнольдса методом послідовних наближень 
з аналізом впливу різних факторів. 

Для підшипників скінченної довжини розподіл тиску у шарі мастила також прийня-
то визначати завдяки корегуванню функції Зоммерфельда за допомогою гіперболічних, 
параболічних або інших функцій. 

Якщо скористатись коригуючою функцією, запропонованою Роде [6], то розподіл 
тиску в підшипнику скінченної довжини визначається функцією:  

( ) ( )
( )

, , 1 ,
( )

2

z
ch

rp z p
l

ch
r

λ

θ θ λ

⋅ 
 

= ∞ ⋅ − ⋅ 
 

 (7) 

де λ – характеристичне число, граничні значення якого: 

( )( ) ;
21

2 2

1
2

χχ
χλ

−−
+=  ( )( ) ;

21

2 2

2
2

χχ
χλ

++
+=  

l – довжина підшипника; z– координата вздовж осі підшипника, що відраховується 
від його середини. 

При розрахунках радіальних підшипників ковзання ГОСТ ІСО 7902-1 2001 [7] регла-
ментуються такі характеристики і параметри: число Рейнольдса, при якому забезпечуєть-
ся ламінарний потік мастила в підшипнику; параметр Зоммерфельда, яким характеризу-
ється несуча здатність підшипника; витрати мастила через підшипник; втрати потужності 
на тертя; параметри теплового балансу. 

Результати дослідження. Розподіл тиску у плоскому клиновому зазорі, схему яко-
го наведено на рис. 2 і яким модельовано радіальний підшипник ковзання нескінченної 
довжини, виражається функцією: 

 

Рис. 2. Схема клинового зазору 
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де 






 ⋅⋅+=
a

xsignxk
hxh 1)( 0 . 

Розподіл тиску в клиновому зазорі згідно з формулою (8), що наведено на рис. 3, ана-
логічний розподілу тиску в радіальному підшипнику ковзання нескінченної довжини. 

Можна зробити висновок, що у радіальному підшипнику ковзання гідродинамічний 
тиск, що виникає при обертанні вала у підшипнику на в’язкому мастилі за наявності кли-
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нового зазору між цапфою вала і підшипником, виникає лише у конфузорній частині пі-
дшипника, тобто у місці звуження зазору і по суті залежить від конфігурації зазору. 
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Рис. 3. Розподіл тиску в’язкої рідини вздовж клинового зазору 

Змінити характер розподілу тиску мастила у підшипнику можна завдяки зовніш-
ньому впливу, а саме – введенням джерела мастила. 

Джерело мастила доцільно вводити в зоні мінімального тиску, що пов’язано з необ-
хідністю задовольняти тій умові при визначенні гідродинамічного тиску – 

0)0()( == pp π . Тиск мастила джерела являє собою гідростатичну компоненту тиску в 
підшипнику, а також дозволяє керувати охопленням шипа вала мастилом, впливати на 
розподіл тиску по колу підшипника. 

У зоні джерела мастила, що являє собою отвір або канавку (кишеню) в подушці пі-
дшипника, тиск мастила визначається тиском мастильного насосу і є сталою, заданою 
величиною. Щоб задовольнити наведеним вище граничним умовам, використана функ-

ція Хевісайда )(θΦ , яка в цій задачі має такі значення: при 
2
b−<<∞− θ  і 

2
b>>∞ θ  

1)( =Φ θ ; при 
22
bb <<− θ  0)( =Φ θ ; b  – ширина канавки джерела мастила, виражена в 

одиницях центрального кута θ ; )(1)( θθ Φ−=f . 
На рис. 4 наведено алгоритм визначення і результати (у вигляді графіка і таблиці) 

розподілу гідростатичної складової тиску мастила. 
Вплив різних експлуатаційних факторів і параметрів на розподіл тиску по колу під-

шипника нескінченної довжини (корегуюча функція, наприклад (7), практично не 
впливає на вказаний розподіл) досліджувався на підшипнику нескінченної довжини з 
джерелом мастила. 

Функція розподілу гідростатодинамічного тиску в підшипнику, отримана в резуль-
таті додавання функцій гідродинамічного тиску, що виникає при обертанні вала в під-
шипнику на в’язкому мастилі і за наявності клинового зазору між цапфою вала і під-
шипником, і гідростатичного тиску в підшипнику, який створюється тиском джерела 
мастила, має такий вигляд: 
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Рис. 4. Розподіл гідростатичного тиску мастила у клиновому зазорі 

Графік розподілу тиску мастила по колу в підшипнику згідно з функцією (9) наве-
дено на рис. 5. 
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Рис. 5. Розподіл тиску мастила по колу в підшипнику нескінченної довжини за наявності  

джерела мастила 

При програмуванні дослідної моделі враховано переваги максимального подрібнен-
ня функцій. Розподіл тиску, гідростатичний тиск та розв’язок Зоммерфельда винесені в 
окремий клас – Hydrodynamic Functions. cs. 

На рис. 6 наведено блок-схему головної функції розробленого програмного модуля 
(Form1.cs). 
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Рис. 6. Блок-схема Form1_Load 

Інтерфейс користувача наведено на рис. 7 (зліва на право – графіки: функції Зоммерфе-
льда, гідростатичного тиску, гідростатодинамічного тиску за наявності джерела мастила). 

 
Рис. 7. Інтерфейс програмного продукту 

Початок 

Виділення 
пам’яті для  
графіків 

Кінець  

Ініціалізація  
параметрів 

Очікування 
реакції  

користувача 

Завершення 

Зміна 
значень 

Налаштування 
допоміжних  

засобів виводу 

Зображення  
графіків функцій 



ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ № 3 (67), 2013 

VISNYK OF CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

 133

Розроблена програма пропонує користувачеві ввести всі необхідні параметри, згідно 
зі специфікацією розрахунку підшипника: µ – динамічна в’язкість мастила; χ  – віднос-
ний ексцентриситет вала в підшипнику; r – радіус шипа вала; U– швидкість точок на по-
верхні шипа вала; b – ширина джерела мастила; np – гідростатичний тиск мастила джере-

ла. Кінцевий список параметрів може бути розширений. Рекомендовані межі зміни 
параметрів: µ  = 0,005 ... 0,015 Па·с; χ  = 0,9 ... 0,999; r  = 0,025 ... 0,045 м; U = 0 ... 16 м/с; 

b = 0*Pi … 0.12*Pi рад.; np  = 0 ... 106 Па. 
Програмні значення параметрів, використаних при ініціалізації програми: 
m_dynamViscosity = 0,01; 
m_relativeEccentricity = 0,95; 
m_radialInterstice = 0,0002; 
m_shaftRadius = 0,035; 
m_linearSpeedInterstice = 8; 
m_sourceParametr = 0,06 * Math.PI; 
m_staticPresure = 500000. 
На рис. 8 і 9 наведено результати побудови загальної функції, що враховує 

гідродинамічну та гідростатичну складову тиску в мастильному шарі підшипника, а 
також залежності тиску мастила в підшипнику від величини тиску і ширини джерела. 

 

       
Рис. 8. Розподіл тиску в підшипнику нескінченої довжини (гідростатодинамічний тиск) 

       
Рис. 9. Зміна мірила графіка (тиску і ширини джерела мастила) 

Для аналізу точності запропонованих методів моделювання гідродинамічних проце-
сів у радіальних механічних конструкціях було обрано залежності діаметрального зазо-
ру від діаметра валів конструкцій (рис. 10). 
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Рис. 10. Залежності діаметрального зазору від діаметра вала:  

1 – розрахунок, отриманий у пакеті WinMachine APM Plain; 2 – запропонований нами метод;  
3 і 4 – «коридор» статистичних даних; 5 – матсподівання залежності зазору від діаметра вала 

Відносні похибки для залежностей на інтервалі розмірів валів від 30 до 430 мм на-
ведено на рис. 11. 

 

 
Рис. 11. Відносні похибки залежності діаметрального зазору від діаметра вала:  

1 – відносна похибка для розрахунків, отриманих у пакеті WinMachine APM Plain;  
2 – відносна похибка для розрахунків за методами, запропонованих у цій роботі;  

3 – різниця відносних похибок; 4 – середня різниця відносних похибок 

Середнє підвищення точності розрахунку діаметрального зазору залежно від діаме-
тра вала на інтервалі розмірів валів від 30 до 430 мм становило 9 відсотків. Слід зазна-
чити, що інтервал обрано максимальним (теоретично допустимим для розрахунку у 
програмному пакеті). Для практичного виробництва найчастіше використовують вали 
діаметром до 150 мм. 

На інтервалах розмірів, які найчастіше використовуються у виробництві 
(30…150 мм), підвищення точності становило – 4,4 відсотка у порівнянні з результата-
ми, отриманими за методом скінчених елементів у пакеті APM WinMachine (рис. 12). 
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Рис. 12. Відносні похибки залежності діаметрального зазору від діаметра вала:  

1 – відносна похибка для розрахунків, отриманих у пакеті WinMachine APM Plain;  
2 – відносна похибка для розрахунків за методами, запропонованих нами;  

3 – різниця відносних похибок; 4 – середня різниця відносних похибок 

Висновки 
1. Зазор між підшипником і цапфою вала можна моделювати, як поєднання двох кли-

нових зазорів (конфузору, де зазор звужується, і дифузору, де він розширюється). Розпо-
діл тиску в конфузорно-дифузорному зазорі при розв’язуванні плоскої задачі за величи-
нами і характером аналогічний розподілу тиску згідно з функцією Зоммерфельда. 

2. При роботі радіального підшипника ковзання з джерелом мастила тиск у шарі ма-
стила слід розглядати як суперпозицію гідростатичного тиску мастила самого джерела, 
так і гідродинамічного тиску, який виникає при обертанні вала в підшипнику на 
в’язкому мастилі за наявності клинового зазору між цапфою вала і підшипником. 

3. Запропонована методика і програма розрахунку гідростатодинамічних параметрів 
радіального підшипника ковзання, що враховує наявність у підшипнику джерела мас-
тила, може бути використана також для визначення гранично допустимого радіального 
зазору в спряженні підшипник-вал, що є важливою експлуатаційною характеристикою 
як указаного спряження, так і машини в цілому. 

4. Порівняння результатів розрахунку гідростатодинамічних параметрів радіального 
підшипника ковзання, отриманих завдяки розробленій програмі і з допомогою пакета 
WinMachine APM Plain, показало їх розбіжність у межах 4,4…9,09 відсотків; менше 
значення розбіжності відповідає інтервалу розмірів валів, найбільш поширених у прак-
тиці, а саме – від 30 до 150 мм. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТРАНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОДПОВЕРХОСТНОГО СЛОЯ 
ПРИ ОБРАБОТКЕ БОЛЬШОЙ ОПТИКИ 

This article analyzed the main problems of productions of the large optics. Main part of the time for producing optical 
lenses take time for removing mid spatial frequency features. Technological process should be improved for increasing 
effectiveness of the process productions of the lenses. 

Key words: telescopes, optical lenses, polishing, smoothing mid spatial frequency features, effectiveness, European 
Extremely Large Telescope, Zeeko, robotic systems, lapping. 

Проаналізовано основні проблеми виготовлення великої оптики. Усунення мікронерівностей підповерхневого 
шару у процесі виготовлення оптичних лінз займає левову частку часу, спрямованого на виробництво оптичних лінз. 
Для підвищення ефективності процесу виготовлення лінз технологічний процес має бути вдосконалений. 

Ключові слова: телескопи, оптичні лінзи, полірування, згладжування мікронерівностей, ефективність, Євро-
пейський надзвичайно великий телескоп, Zeeko, роботизовані системи, притирка. 

Проанализировано основные проблемы производства большой оптики. Устранение микронеровностей подповер-
хостного слоя в процессе изготовления оптических линз занимает львиную долю времени, отведенного на производст-
во оптических линз. Для повышения эффективности процесса изготовления линз технологический процесс должен 
быть усовершенствован. 

Ключевые слова: телескопы, оптические линзы, полирование, сглаживание микронеровностей, эффектив-
ность, Европейский чрезвычайно большой телескоп, Zeeko, роботизированные системы, притирка. 

Background. The process of manufacturing of the optical lenses is the main stage of 
creating of new telescope. Extremely Large Telescopes under development by the European 
Southern Observatory (ESO) will consists of 984 segments, what have hexagonal shape and 
1.4 m across [1]. The target competition date is 2018, first light for telescope should be get in 
early 2020s so required rate is 1 day for 1 mirror [2]. According to using technologic 
processes was defined a problem of mid spatial frequency features. To remove features using 
polishing take approximately 3 month – is not acceptable for such project.  

Analysis of previous investigations and articles. Previous investigation was provided by 
Research and Development team of National Facility for Ultra Precision Surfaces Optic. The 
team works in this area in head of Professor David Walker and Doctor Gouyu Yu. the team 
work on the project of creating European Extremely Large Telescope in area of production of 
the mirror segments. 

Bold unsolved aspects of the general problem. Project have quite many problems for 
creating European Extremely Large Telescope. In this article will shown a problem of 
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production optical lenses on time. The main unsolved problem for creating European 
Extremely Large Telescope on time is removing mid spatial frequency features 

Aim of the articles – improve process of the production of the optical lenses for creating 
the European Extremely Large Telescope and improving of the quality of the finish surface of 
the mirror segments for the telescope. Solving this problem should increase effectiveness of 
the production of final product. 

The main part. National Facility for Ultra Precision Surfaces for production the 
Extremely Large Telescopes will have energy beam machines, polishing, grinding and 
measurement. Traditional Ultra Precision Surface (UPS) process chain of hexagonal mirror 
will consider in the work shown in figure 1 [2]. But process have big disadvantage RAP 
Plasma does not work with Zerodur material [3]. So RAP Plasma could be used only with 
ULE materials. For project of E-ELT was accepted Zerodur as basic material, so was decided 
that process of manufacturing should be changed. Process of producing was improve by 
Research and Development team of National Facility for Ultra Precision Surfaces Optic. 
Process by National Facility for Ultra Precision Surfaces Optic shown in the figure 2. 

 
Fig. 1. UPS process chain 2 [2] 

 
Fig. 2. Process by National Facility for Ultra Precision Surfaces Optic 

For grinding process was chose a Cranfield University BoX grinding machine. The BoX 
grinding machine for manufacturing mirrors for E-ELT base in 2 laboratories: 

– Ultra Precession Surface laboratory at Technium OpTIC, North Wales; 
– Cranfield University Loxham Hexagon laboratory, England. 
In order to achieve low SDD and be able to control it,  this machine have high dynamic 

and static loop stiffness. BoX grinding machine 1,5 m capacity shown in the figure 3 [4]. 
Typical removal rate for Large Optics generator and Off-axis Grinding machine is 28 mm3/s, 

and removal rate for BoX grinding machine is 200 mm3/s [5]. So BoX grinding machine give us 
to reduce greatly a time for producing our telescope what is quite important for the project. 

For polishing process was chose Zeeko "Precessions" process. The "Precessions" process was 
introduced on new Zeeko 7-axis computer numerical control machine, what was produced for 
special propose. Tool have special form, called "bonnet" – usually cover by one of the flexible 
non-pitch material. During work such type of membrane have a contact with surface of workpiece 
everywhere. For this kind of tool such parameters as tool hardness and contact area or polishing 
spot size, usual from 5 to 15 %, in other words can be varied independently, when varying [6]: 

1. Position of the polishing tool in axial direction it define a degree which membrane tight 
to part. 

2. Pressure working air or fluid inside of instrument. 
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Fig. 3. BoX grinding machine [4] 

The bonnet contacts spot very important parameter for quality of finish surface. Different 
tools position match to different attacks direction. Good results was achieved using 
processing in four x 90o steps, shown in the figure 4, the marks in each individual position 
was smoothed [6]. 

 
Fig. 4. Speed contours [6] 

Zeeko Precessions bonnet polishing with ability to provides capacity and correcting form [7]. 
Quality surface achieved after grinding Ra = 50-100 nm and Pt = 50-100 µm. For Zerodur 

subsurface damage approximately 8 µm. Grinding for aspheric glass surfaces use method of grind 
by edge of the 'cup wheel'. It help to achieve good form with minimal form-errors. Although 
during grinding by this method contact area is small, so it give mid spatial frequency features [5]. 
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Example surface with mid spatial frequency features show in the figure 5. According to work by 
Dr Yu and Professor Walker [8] mid spatial frequency in range of 0.5-0.029 / mm after 160 hours 
of polishing still visible, but if mid spatial frequency in range > 0.1 / mm it could be removed after 
polishing. 

 
Fig. 5. Mid spatial features after BoX grinding [8] 

For remove mid spatial features rigid or semi-rigid nature 'spatial filter' can applied [8]. 
According their experiments was used grolishing process on Zeeko IRP-1200 machine using 
tool show in the figure 2.32. 

 
Fig. 6. Brass tool for grolishing [8] 

Grolishing process should be applied to remove high-frequency errors (> 1 µm) and 
should be stands after grinding and before polishing. One of the important parameters is tool 
diameter. it should be: 

– able to cover wavelength range to remove mid-spatial features; 
– misfit between aspheric surface of the workpiece and tool not introduce new mid-spatial 

features. 
During process of grolishing uses abrasive slurry C9 (micron aluminium oxide). For 

measuring was used 4D interferometer mounted above machine. 
Also high-frequency errors could be avoid with using small bonnet tool. But in this case 

removal rate is too small [5]. 
Additional process of smoothing on Zeeko IRP-1200 machine was provided. After smoothing 

surface was measured by Glyndwr University interferometer. Result shown in the figure 7. 
According to smoothing process was achieved surface without visible mid spatial 

frequency features. 
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Fig. 7. Results of smoothing 

Conclusions and recommendations. According to the analysis and experiments what 
was provided was achieved next results: 

1. Technological process for producing large optics was improved. Process of smoothing 
was added to the process. 

2. Results of smoothing for robotic system was achieved. Mid spatial frequency features 
was removed. 

3. Process of smoothing make able to decrease technological time for machining of optical lenses. 
Although this process achieve good results, it is not effectively to use Zeeko IRP-1200 

robotic system for this process. The main disadvantages of the process shown below: 
– power of machine is much higher than need for smoothing;  
– time of machining is not enough high, than could be achieved with using robot arm. 
Аccording to the analysis was decide: 
1. To solve problem of removing mid spatial frequency features should be added special 

process of smoothing. 
2. Process of smoothing should be done on Robot arm system, so it be lapping process. 
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FEATURES OF DIFFUSION WELDING IN VACUUM OF INTERMETAL LIC 
ALLOY BASED ON γ-TiAl 

Розглянуто особливості поведінки багатошарових фольг при використанні їх як проміжних прошарків при ди-
фузійному зварюванні у вакуумі. Запропонована модель утворення зварного з’єднання з використанням проміжного 
прошарку з багатошарової фольги. 

Ключові слова: дифузійне зварювання у вакуумі, сплав на основі γ-TiAl, багатошарові фольги Ti/Al, модель 
утворення зварного з’єднання. 

Рассмотрено особенности поведения многослойных фольг при использовании их в качестве промежуточных 
прослоек при диффузионной сварке в вакууме. Предложена модель образования сварного соединения с использовани-
ем промежуточного слоя из многослойной фольги. 

Ключевые слова: диффузная сварка в вакууме, сплав на основе γ-TiAl, многослойные фольги Ti/Al, модель обра-
зования сварного соединения. 

Behavior of multilayer foils using like intermediate layers in diffusion welding in vacuum was considered. Model of 
formation welded joint with the intermediate layer of the multilayer foil was proposed. 

Key words: diffusion welding in vacuum, alloy based on γ-TiAl, multilayer foil Ti/Al, model of formation welded joint. 

Постановка проблеми. Сплави на основі γ-TiAl мають низьку пластичність навіть 
при 1000 °С (не більше 2 %), що обумовлює ускладнення пластичної деформації при-
контактних об’ємів, тобто відсутні умови для утворення якісного зварного з’єднання у 
твердій фазі. 

У роботі використовували багатошарові фольги (БФ) Ti/Al, отримані методом елек-
тронно-променевого випаровування і конденсації у вакуумі [1]. У вихідному стані фо-
льги складаються з наношарів титану та алюмінію, що чергуються (рис. 1). БФ Ti/Al 
характеризуються тим, що при нагріванні в них відбувається реакція високотемперату-
рного синтезу, що самопоширюється (ВСС), з виділенням тепла і формуванням інтер-
металідів системи Ti–Al. Реакція ВСС супроводжується підвищенням температури на 
фронті горіння фольги до 1200 °С. Після ВСС у фользі спостерігається фрагментація 
інтерметаліду, що утворився, з формуванням субзеренної структури, при цьому розміри 
зерен визначаються розмірами шарів у фользі. 
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Рис. 1. Мікроструктура поперечного перерізу зразків фольги Tі/Al після осадження  

(темні смуги – Al, світлі – Tі) 

У роботах [1-3] було запропоновано режим зварювання γ-TiAl: температура зварю-
вання Тзв = 1200 °С, тиск зварювання Рзв = 40 МПа, час зварювання tзв = 20 хв з викори-
станням проміжного прошарку у вигляді багатошарової фольги Ti/Al товщиною 
20 мкм. Однак принципи вибору такого режиму, а також деформаційна поведінка БФ у 
процесі дифузійного зварювання у вакуумі (ДЗВ) в роботах [1-3] не розглядалась. 

Формулювання цілей статті. Метою роботи є вивчення особливостей формування 
зварних з’єднань сплаву на основі γ-TiAl при ДЗВ через багатошарові фольги Ti/Al. 

Виклад основного матеріалу. Зразки, що зварювали, мали розміри 10х10х4 мм. 
Поверхні, що стикувалися, перед зварюванням шліфували на алмазному колі і знежи-
рювали ацетоном. На рис. 2 представлені графіки зміни міцності на зріз зварних 
з’єднань залежно від температури зварювання, часу зварювання і товщини проміжного 
прошарку. Металографічні дослідження та результати механічних випробувань показа-
ли, що оптимальним режимом є: Тзв = 1200 °С, Рзв = 40 МПа, tзв = 20 хв. У зоні зварю-
вання утворюється прошарок інтерметаліду TiAl, що складається з дрібних зерен з се-
реднім розміром 5-10 мкм. Згідно з [4] структура подібного роду володіє 
низькотемпературною надпластичністю, яка є результатом зсувного зміщення і розво-
роту зерен у процесі деформування прошарку з БФ. Таким чином, тільки локалізація 
пластичної деформації у прошарку з БФ може забезпечити утворення якісного зварного 
з’єднання γ-TiAl. 

 
а  б  в 

Рис. 2. Графіки впливу температури (а), часу зварювання (б) і товщини БФ Al/Ti  
на міцність зварних з’єднань 

У роботі [5] встановлено, що в БФ Ti/Al при нагріванні в умовах розтягуючих нава-
нтажень, що постійно діють, відбуваться пластична деформація. Спостерігаються низь-
котемпературний і високотемпературний інтервали інтенсивної пластичної деформації 
(рис. 3). Низькотемпературний інтервал пов’язують з трансформаційною надпластичні-
стю, яка обумовлена фазовими перетвореннями з утворенням інтерметалідів. Високо-
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температурний інтервал обумовлений значною зміною мікроструктури фольги, тобто 
утворенням мікрокристалічного інтерметаліду TiAl. 

          
а  б 

Рис. 3. Залежність ступеня деформації БФ Tі/Al в умовах постійно діючої розтягуючих навантажень 
від температури нагріву – експериментальні: Tі / Al (а), а також розраховані на основі об’ємних  

ефектів, що супроводжують фазові перетворення (б) [6]  

Відомо, що інтенсивність видалення оксидних плівок з поверхонь, що стикуються, 
визначає можливість завершення першої стадії дифузійного зварювання, тобто утво-
рення фізичного контакту між ними. Необхідно було вивчити вплив температури нагрі-
ву у вакуумі на відновлення оксидної плівки на поверхні γ-TiAl. Зразки алюмініду ти-
тану нагрівали у вакуумі до 800 °С протягом 5 хв, після чого їх окисляли на повітрі. 
Згідно з [6] оксидна плівка темно-сірого кольору на поверхні γ-TiAl складається з рути-
лу (TiO2) і α-Al 2O3. Після окислення зразки в зістикованому вигляді нагрівали у вакуу-
мній камері до температур 900, 1050 і 1200 °С протягом 20 хв. Зусилля стиснення ста-
новило 5 МПа. За допомогою енергодисперсійного аналізу встановили елементний 
склад на поверхні зразків. Показано, що нагрівання при 1200 °С зменшує вміст кисню у 
стику в 5 разів. Аналіз стану поверхні свідчить про те, що тільки після нагрівання до 
1200 °С близько 90 % поверхні зразків займають ділянки схоплювання. Таким чином, 
при 1200 °С йде інтенсивне відновлення титаном оксидної плівки на γ-TiAl, що дає під-
стави вважати зазначену температуру як оптимальну для зварювання. 

Структура БФ у вихідному складається зі стовпчастих кристалів. Поверхня БФ має 
куполоподібну будову (рис. 4). Висота куполів становить 5-10 нм при діаметрі зерна 
~ 500 нм. Безсумнівно, що куполоподібний вихід зерен на поверхню багатошарових 
фольг дасть позитивний ефект при утворенні зварного з’єднання, оскільки на куполах 
при прикладанні зварювального тиску до БФ буде відбуватися локалізація пластичної 
деформації. 

 
Рис. 4. Зовнішній вигляд поверхні фольги Tі/Al після витримки протягом 30 хвилин  

при температурі 600° С 

Встановлено, що БФ змінює свої розміри у процесі нагрівання і зварювання. На по-
чатковій стадії ВСС у межах стовпчастих кристалів йде утворення протяжних пір 
(рис. 5). У процесі ВСС за рахунок утворення пір товщина БФ зростає на 30 % (рис. 6). 
При прикладенні тиску йде заліковування пір і товщина фольги зменшується на 10 % 
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від початкової величини. Безумовно, що пористість багатошарової фольги обумовлює 
локалізацію пластичної деформації в зоні контакту, тобто розмір і структура БФ визна-
чають величину деформації всього зварюваного вузла в цілому. Можна припустити, що 
при протіканні реакції ВСС у фользі Ti/Al подібно до прошарків з ультрадисперсних 
порошків [7], відбувається підстроювання поверхні прошарку до мікрорельєфу матері-
алів, які з’єднуються, що сприяє утворенню фізичного контакту. 

 

 
Рис. 5. Мікроструктура поперечного перерізу фольги Tі/Al після нагрівання до 300 ºС 

 
Рис. 6. Мікроструктура поперечного перерізу фольги Tі/Al після проходження реакції ВСС 

Проведені дослідження дозволяють запропонувати модель утворення зварного 
з’єднання при використанні проміжної прошарку з БФ (рис. 7). У початковому стані БФ 
має шарувату структуру. При нагріванні до 150-350 °С, Р = 4 МПа в БФ проходять фа-
зові перетворення з утворенням інтерметалідів. При нагріванні до 350-600 °С, 
Р = 4 МПа у БФ відбувається реакція ВСС з утворенням пористої структури і трансфо-
рмацією шаруватої структури у дрібнокристалічну. На етапі нагрівання до 600-1200 °С 
при Р = 40 МПа у стику йде пластична деформація БФ, утворюється фізичний контакт, 
заліковуються пори, активізуються дифузійні процеси і рекристалізація з утворенням 
між БФ і γ-TiAl загальних зерен (рис. 8). 

 

  
а  б 

Рис. 7. Модель утворення зварного з’єднання із застосуванням БФ Tі/Al: 
а – вихідний стан; б – етап фазових перетворень; в – етап проходження реакції ВСС у прошарку; 

 г – етап утворення зварного з’єднання 
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в  г 

Рис. 7. Закінчення (див. також с. 144) 

   
а  б  в 

Рис. 8. Мікроструктура зони з’єднання γ-TiAl + БФ Al/Ti + γ-TiAl, отриманого на оптимальному режимі 
зварювання: а – оптична металографія; б, в – растрова електронна металографія 

Висновки. Застосування БФ при дифузійному зварюванні матеріалів, що важко де-
формуються, дозволяє локалізувати пластичну деформацію у приконтактних об’ємах 
матеріалів, що з’єднуються. 

Список використаних джерел 
1. Многослойные фольги Ti/Al: методы получения, свойства и применение при сварке / 

А. И. Устинов, Ю. В. Фальченко, Т. В. Мельниченко, Г. К. Харченко и др. // Современная элек-
трометаллургия. – 2012. – № 1. – С. 30-37. 

2. Получение неразъемных соединений сплавов на основе γ-TiAl с использованием нанослой-
ной прослойки Ti/Al способом диффузионной сварки в вакууме / А. И. Устинов, Ю. В. Фальченко, 
А. Я. Ищенко, Г. К. Харченко и др. // Автоматическая сварка. – 2009. – № 1. – С. 17-21. 

3. Диффузионная сварка в вакууме сплава на основе γ-TiAl с использованием нанослой-
ных прослоек / Г. К. Харченко, А. И. Устинов, Ю. В. Фальченко, А. Н. Муравейник и др. // Ав-
томатическая сварка. – 2011. – № 3. – С. 7-11. 

4. Лутфулин Р. Я. Сверхпластичность и твердофазное соединение наноструктурирован-
ных материалов / Р. Я. Лутфулин // Письма о материалах. – 2011. – Т. 1. – С. 59-64. 

5. Шишкін А. Є. Реакційна здатність багатошарових фольг та їхня деформаційна поведінка 
при нагріванні в умовах постійно діючих навантажень : автореф. дис. … канд. техн. наук / 
А. Є. Шишкін. – К. : ІМФ НАНУ, 2012. – 23 с. 

6. Чуприна В. Г. Окисление интерметаллида TiAl / В. Г. Чуприна, И. М. Шаля // Порошко-
вая металлургия. – 2007. – № 11/12. – С. 80-87. 

7. Люшинский А. В. Диффузионная сварка разнородных материалов : учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / А. В. Люшинский. – М. : Академия, 2006. – 208 с. 



№ 3 (67), 2013 ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

VISNYK OF CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

 146

УДК 621.791.725:621.791.755.5:621.79.025 

А.И. Бушма, канд. техн. наук 
В.Ю. Хаскин, д-р техн. наук 
В.Н. Сидорец, д-р техн. наук 
Е.Н. Бердникова, канд. техн. наук 
Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, г. Киев, Украина 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ  
ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМЕННОЙ СВАРКИ ТОНКОЛИСТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

О.І. Бушма, канд. техн. наук 
В.Ю. Хаскін, д-р техн. наук 
В.М. Сидорець, д-р техн. наук 
О.М. Берднікова, канд. техн. наук 
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСОКОШВИДКІСНОГО  
ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ТОНКОЛИСТОВИХ ВИРОБІВ 

O.I. Bushma, PhD in Technical Sciences 
V.Yu. Khaskin , Doctor of Technical Sciences 
V.M. Sydorets, Doctor of Technical Sciences 
O.M. Berdnikova, PhD in Technical Sciences 
Paton Electric Welding Institute of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

TECHNOLOGICAL FEATURES OF HIGH-SPEED LASER-PLASMA WE LDING  
OF THIN SHEET PRODUCTS 

Изучены технологические особенности и возможности гибридного лазерно-плазменного способа сварки тонко-
листовых алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей, а также проведено его сравнение с плазменной и лазерной 
сваркой. Экспериментально определены режимы, использование которых позволяет получать качественное фор-
мирование стыковых соединений. Исследованы механические характеристики соединений, выполненных гибридным 
способом. Показана перспективность практического применения лазерно-плазменной сварки тонколистовых алю-
миниевых сплавов и нержавеющих сталей. 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, нержавеющие стали, лазерно-плазменная сварка, гибридный эффект. 
Вивчено технологічні особливості та можливості гібридного лазерно-плазмового способу зварювання тонколи-

стових алюмінієвих сплавів і нержавіючих сталей, а також проведено його порівняння з плазмовим та лазерним 
зварюванням. Експериментально визначено режими, застосування яких дозволяє одержати якісне формування сти-
кових з’єднань. Досліджено механічні характеристики з'єднань, виконаних гібридним способом. Показано перспек-
тивність практичного застосування лазерно-плазмового зварювання тонколистових алюмінієвих сплавів і нержа-
віючих сталей. 

Ключові слова: алюмінієві сплави, нержавіючі сталі, лазерно-плазмове зварювання, гібридний ефект. 
Technological features and capabilities of hybrid laser-plasma method of thin sheet aluminium alloys and stainless 

steels without the use of filler material have been studied. Also, its comparison with the plasma and laser welding was been 
carried out. Operating modes, the use of which allows obtaining high-quality formation of butt joints, was been determined 
experimentally. The mechanical characteristics of joints made hybrid method are investigated. The prospect of practical 
application of laser-plasma welding of thin sheet of aluminium alloys and stainless steels is shown. 

Key words: aluminium alloys, stainless steels, hybrid laser-plasma welding, hybrid effect. 

Постановка проблемы. Среди задач сварки алюминиевых сплавов и нержавеющих 
сталей существует большое количество таких, которые относятся к получению тонко-
листовых конструкций. Одним из характерных примеров может быть изготовление 
круглых и профильных трубок из алюминиевых сплавов или нержавеющих сталей с 
толщиной стенки от 0,3 до 3,0 мм. Поэтому актуальна разработка универсального спо-
соба сварки, пригодного для высокопроизводительного изготовления деталей и конс-
трукций из указанных материалов. 

Анализ последних исследований и публикаций. В последнее время для решения 
этих задач все более широко применяют лазерные технологии [1]. Несмотря на приз-
нанную перспективность лазерной сварки, существуют определенные проблемы, тор-
мозящие ее применение. 
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Одной из таких проблем является низкое поглощение лазерного излучения металла-
ми, приводящее к снижению эффективного КПД лазерной сварки [2]. Особенно явно это 
проявляется при лазерной сварке алюминиевых сплавов, сочетающих малый коэффици-
ент поглощения излучения с высокой теплопроводностью. Решением этой проблемы яв-
ляется повышение мощности излучения, что приводит к увеличению стоимости лазерно-
го оборудования и, как следствие, росту стоимости погонного метра сварного шва. 
Одним из способов решения этой проблемы является использование комбинированных 
или гибридных лазерно-дуговых сварочных процессов [3]. В таких процессах поверх-
ность металла нагревается до жидкого состояния за счет дуговой составляющей, что спо-
собствует резкому повышению коэффициента поглощения и, как следствие, значитель-
ному увеличению эффективного КПД сварки. 

Другой важной проблемой, возникающей при лазерной сварке, является необходи-
мость в высококачественной предварительной подготовке свариваемых кромок. Их ше-
роховатость должна быть менее Ra 6,3 мкм, а величина зазора между ними не должна 
превышать 0,1 мм, а величина депланации – 0,01 мм. Если при сварке нержавеющих ста-
лей достаточным является их обезжиривание, то в случае сварки алюминиевых сплавов 
необходима их очистка от оксидной плены. Обычно эту операцию выполняют механиче-
ским способом (например, шабрением) или химическим травлением в водно-щелочном 
растворе. Как отмечается в работе [4], процесс катодной очистки алюминиевых поверх-
ностей от окисной плены при дуговой сварке разнополярными импульсами тока во мно-
гом способствует решению проблемы подготовки кромок под сварку. Если объединить 
процесс лазерной сварки с одним из экономичных дуговых процессов, решение пробле-
мы предварительной подготовки кромок и стыка можно значительно упростить. 

Выделение не решенных ранее частей общей проблемы. Промышленное приме-
нение лазерной сварки затрудняет достаточно высокая стоимость лазерного оборудова-
ния, а, следовательно, и изготавливаемых с его помощью изделий. Одним из путей 
снижения стоимости лазерного оборудования является снижение его выходной мощно-
сти за счет частичной ее замены плазменно-дуговой составляющей [5]. 

Таким образом, одним из универсальных способов решения многих проблем лазер-
ной сварки является применение гибридной лазерно-дуговой или лазерно-плазменной 
сварки. Такой подход дает возможность объединить отдельные преимущества лазерной 
и плазменной сварки с одновременным устранением их недостатков. 

Поэтому целью данной работы является определение таких параметров техноло-
гических режимов гибридной лазерно-плазменной сварки, которые способствуют фор-
мированию качественных стыковых соединений из тонколистовых алюминиевых спла-
вов и нержавеющих сталей, а также сравнение эффективности гибридного способа 
сварки с лазерным и плазменным способами. 

Описание эксперимента. В ходе проведения технологических исследований приме-
няли диодный лазер с длинами волн излучения λ=0,808/0,940 мкм (диаметр фокального 
пятна 1,2 мм), волоконный лазер с длиной волны λ=1,07 мкм (диаметр фокального пятна 
0,04 мм) и СО2-лазер с длиной волны λ=10,6 мкм (диаметр фокального пятна 0,4 мм). Для 
объединения сфокусированного лазерного излучения и плазменной дуги было разработано 
несколько конструкций интегрированных плазмотронов прямого действия (рис. 1). В таких 
плазмотронах лазерный пучок и сжатая дуга выводились совместно через общее сопло 
Ø1,5…2,5 мм. При сварке расстояние от среза сопла до свариваемого образца составляло 
порядка 1…2 мм. Фокальную плоскость лазерного излучения располагали на глубине 
0…0,5 мм относительно поверхности образца. Интегрированный плазмотрон мог работать 
как в режиме постоянного тока прямой полярности, так и переменного тока в режиме раз-
нополярных импульсов. Длительность импульсов варьировали в диапазоне 0,1…99,0 мс, а 
силу тока – до 110 А на прямой и до 60 А на обратной полярности [6]. 
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а  б  
Рис. 1. Интегрированные плазмотроны для лазерно-плазменной сварки  

с применением излучения волоконного (а) и СО2 (б) лазеров 

При выполнении сварки образцов из сплавов АМц, АМг-3, АМг-5м, АМг-6 (толщи-
ной δ=0,5…3,0 мм) диапазон регулирования лазерной мощности составлял 0,2…2,0 кВт, 
а сварочного тока – 50…110 А при напряжении порядка 20 В. Частота импульсов сваро-
чного тока достигала 1000 Гц. Плоские образцы сваривали встык и внахлест в защитной 
среде аргона со скоростями 20…90 мм/с. Сварку выполняли тремя способами: лазерный, 
микроплазменный и гибридный лазерно-микроплазменный (рис. 2, а-б). 

При выполнении проплавов и сварки встык образцов из нержавеющих сталей 
Х18Н10Т (аустенитного класса) и 08Х17Т (ферритного класса) толщиной δ=1,0…3,5 мм 
диапазон регулирования лазерной мощности составлял 0,7…2,0 кВт, а сварочного тока – 
50…110 А при напряжении 18 В. Сварку выполняли без использования присадочных ма-
териалов. В качестве плазмообразующего и защитного газов использовали аргон. Ско-
рость сварки изменяли в пределах 4…30 мм/с (рис. 2, в-г). 

 

а  

б  
Рис. 2. Сварные швы на сплаве АМг3 толщиной 1,5 мм (а-б) и на нержавеющей стали 08Х17Т толщиной 
3,5 мм (в-г), выполненные лазерным (1), плазменным (2) и гибридным (3) способами: а и в – вид сверху; 

б и г – вид снизу 
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в  

г  
Рис. 2. Окончание (см. также с. 148) 

Результаты эксперимента и их обсуждение. Обработка результатов эксперимен-
тов показала наличие так называемого гибридного эффекта. Этот эффект заключается в 
неаддитивном увеличении объема расплавленного металла шва при лазерно-
плазменном процессе, по сравнению с суммарным объемом металла, расплавленного 
отдельно лазерным и плазменным способами. Также было установлено, что с уменьше-
нием размера фокального пятна излучения (соответственно, с ростом плотности мощ-
ности) ширина шва уменьшается с одновременным увеличением глубины провара, т. е. 
гибридный эффект становиться более явно выраженным. Этот эффект наглядно демон-
стрирует преимущество гибридной сварки по сравнению со сваркой, осуществляемой 
отдельно лазерным или плазменным способами. 

Известно, что при лазерной сварке с уменьшением длины волны излучения увели-
чивается глубина провара и скорость процесса. Это связано с изменением поглощаю-
щей способности. Длине волны 10,6 мкм (излучение СО2-лазера) соответствуют худ-
шие показатели. Нами было проведено исследование влияния длины волны лазерного 
излучения вышеуказанные показатели при гибридной сварке. Было установлено, что 
эффект влияний длины волны нивелируется за счет действия плазменной составляю-
щей. Это может быть связанно как с возникновением гибридного эффекта, так и с пре-
дварительным подогревом свариваемого металла плазмой прямого действия. Дело в 
том, что расположенная первой по ходу сварки плазменная составляющая гибридного 
процесса расплавляет свариваемый металл, а жидкий металл имеет значительно более 
высокий коэффициент поглощения [2]. 

Опыт гибридной сварки стыковых соединений тонколистовых алюминиевых спла-
вов показал, что под действием давления дуги происходит провисание шва. Из литера-
туры (например, [3-5]) известно, что для одновременного качественного формирования 
верхнего и нижнего валика усиления необходимо использовать присадочный материал. 
Этот материал можно вводить в сварочную ванну в виде проволоки, ленты, прутка, по-
рошка или предварительно установленной при сборке стыка проставки. После проведе-
ния сравнительных экспериментальных исследований нами было установлено, что при 
лазерно-плазменной сварке целесообразно применять присадочный материал в виде 
достаточно тонкой (0,8-1,2 мм) проволоки. Для сварки алюминиевых сплавов было 
предложено использовать проволоку Св-АМг6 (Ø1,2 мм), как более высоко легирован-
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ную по сравнению с основным металлом. Эксперименты подтвердили, что повышенное 
содержание легирующих элементов в присадке компенсирует их выгорание в свароч-
ной ванне, происходящее под действием образующегося гибридного энергетического 
источника. Проволоку подавали в сварочную ванну со скоростями 30…50 мм/с. Это по-
зволило достичь качественного формирования верхнего и нижнего усилений шва 
(рис. 3). Еще одним достоинством использования присадочной проволоки является 
снижение требований к сборке стыка под сварку. Величина зазора между свариваемы-
ми кромками при этом может доходить до 0,5 мм. 

 

а  

б  
Рис. 3. Наплавочные швы на сплаве АМг6 толщиной 2,0 мм, выполненные с подачей присадочной  

проволоки Св-АМг6 (Ø1,2 мм) гибридным лазерно-плазменным способом: а – вид сверху; б – вид снизу 

На основе проведенных экспериментальных исследований было подобрано неско-
лько режимов лазерно-плазменной сварки, позволяющих обеспечить качественное фо-
рмирование стыковых соединений алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей 
(табл.). В ходе этих экспериментов было установлено, что для получения качественной 
очистки от окисной плены поверхности алюминиевых сплавов при их гибридной свар-
ке необходимо повышать амплитуду тока обратной полярности. Ток должен быть тем 
большим, чем выше скорость сварки, и при скоростях свыше 100 м/ч (28 мм/с) может 
достигать до 50 % (а иногда и более) от величины сварочного тока прямой полярности. 
Такие высокие значения тока обратной полярности приводят к перегреву и эрозии во-
льфрамового электрода плазмотрона, что становится причиной преждевременного при-
тупления кончика электрода и попадания вольфрама в сварной шов. Для недопущения 
этого необходимо учитывать указанную особенность высокоскоростной гибридной 
сварки и принимать меры по интенсификации тепловой разгрузки электрода. 

Сравнение скоростей гибридной сварки со скоростями лазерной и плазменной свар-
ки аналогичных материалов, проводимые при равных погонных энергиях, показали 
значительное (в 2-4 раза) их повышение. Как отмечалось выше, это связано как с воз-
никновением гибридного эффекта, так и с предварительным подогревом свариваемого 
металла до жидкого состояния плазмой прямого действия. Последнее повышало пог-
лощающую способность лазерного излучения всех рассматриваемых длин волн как не-
ржавеющими сталями, так и алюминиевыми сплавами. При этом влияние длины волны 
излучения на глубину провара в значительной степени нивелировалось. 
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Таблица 
Режимы качественной лазерно-плазменной сварки стыковых соединений алюминиевых 

сплавов и нержавеющих сталей 

№ 
п/п 

Материал 
Толщина, 

мм 

Скорость  
сварки, 
м/ч 

Мощность  
лазерного  
излучения, 

кВт 

Ток прямой 
/ обратной  
полярности, 

А 

Длительность 
импульса 
прямой /  

обратной по-
лярности, мс 

Скорость 
подачи при-
садочной  
проволоки, 

м/ч 
1. АМг6 1,5 108 1,5 77/50 1,5/0,9 - 
2. АМг6 1,5 108 1,2 63/30 0,8/0,8 - 
3. АМг3 1,5 108 1,0 50/50 1,5/0,9 - 
4. АМг3 2,5 17 1,2 40/38 4,1/4,1 - 
5. АМц 0,8 330 1,0 110/50 0,5/0,5 - 
6. АМц 0,3 307 0,8 53/50 0,5/0,5 - 
7. АМг6 0,8 108 0,8 55/55 1/1 150 
8. АМг6 2,0 72 2,0 100/50 1/1 180 
9. АМг5 2,5 54 2,0 100/50 1/1 180 
10. 08Х17Т 3,5 22 2,0 100 - - 
11. Х18Н10Т 1,0 72 0,7 66 - - 
12. Х18Н10Т 1,0 94 1,0 50 - - 
Примечание: во всех случаях напряжение на дуге составляло 18…20 В. 

Механические испытания проводились при помощи машины MTS 810. Испыта-
ния стыковых соединений из сплава АМг6 на временное сопротивление разрыву (σв, 
МПа) для случая гибридной сварки без присадки показали значения порядка 90 % от 
[σв] основного металла в случае отсутствия пор, т. е. значения порядка 325 МПа. Во 
всех случаях разрыв проходил вдалеке от шва и ЗТВ по основному металлу. Для полу-
ченных лазерно-плазменным способом соединений из сплава АМг3 значения времен-
ного сопротивления разрыву оказались весьма низкими – около 60 % от [σв] основного 
металла (т. е. порядка 135 МПа), а образцы разрывались по середине шва. 

Для объяснения этого эффекта был проведен неразрушающий рентгеновский конт-
роль соединений из сплава АМг3. В результате установили наличие в швах значительно-
го количества внутренних пор, приводящих к снижению механических свойств соедине-
ний. Дальнейшие исследования подтвердили гипотезу водородного происхождения этой 
пористости. Введение присадочного материала способствовало устранению пористости 
за счет дополнительного тепловложения в сварочную ванну (тепловложение обеспечива-
лось расплавленной проволокой). Одновременно с этим, проволока Св-АМг6 позволила 
повысить содержание магния и марганца в сварных швах соединений из сплава АМг3, 
что привело к повышению механических свойств. Все это, в сочетании с улучшением 
предварительной подготовки кромок и газовой защиты верхней и нижней сторон ванны, 
позволило добиться повышения прочности соединений из сплава АМг3 до значений 
(0,8…0,9)·σв, т. е. порядка 180…190 МПа (рис. 4, а). Однако, не смотря на принятые ме-
ры, разрыв образцов по-прежнему происходил по шву. 

Результаты испытаний на временное сопротивление разрыву σв [МПа] стыковых 
соединений из стали Х18Н10Т, полученных гибридным способом, показали уровень 
порядка 0,85·σв основного металла, т. е. около 650 МПа, что превосходит показатели 
для соединений, сваренных дуговыми способами [4]. В результате проведения испыта-
ний на разрыв образцов из стали 08Х17Т (δ=3,5 мм) было установлено, что прочность 
образцов, сваренных гибридным способом, составляет порядка 600…610 МПа, что на 
3…5 % превышает прочность образцов, полученных лазерным способом, и примерно 
на 5…7 % уступают прочности основного металла (640 МПа) (рис. 4, б).  
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Рис. 4. Временное сопротивление разрыву σв [МПа] стыковых соединений из сплавов АМг3 и АМг6 (а) 
 и стали 08Х17Т (б), сваренных гибридным лазерно-плазменным способом (для сравнения приведены  

значения временного сопротивления разрыву для основного металла ОМ) 

Испытания на ударную вязкость KCV по методу Шарпи проводились при помощи 
маятникового копра К-15 при температуре +20ºС. Установлено, что снижение ударной 
вязкости сварных соединений, полученных лазерным способом, наблюдается в ЗТВ, а 
снижение ударной вязкости соединений, полученных гибридным способом – в литом 
металле шва. Это объясняется жестким термическим циклом лазерной сварки, способс-
твующим образованию хрупких закалочных структур в ЗТВ, а также модификацией те-
рмического цикла за счет введения плазменной составляющей при гибридной сварке. 
Распределение ударной вязкости в соединениях, полученных плазменным способом, 
подобно наблюдаемому при гибридном способе, с той только разницей, что вязкость в 
полученном плазменной сваркой шве примерно на 10 % меньше, а в ЗТВ – меньше на 
15…18 % (рис. 5). Таким образом, по показателю ударной вязкости гибридная сварка 
нержавеющих сталей предпочтительнее плазменной. 
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Рис. 5. Ударная вязкость KCV aN [Дж/см2] при температуре +20ºС стыковых соединений из стали 

08Х17Т, сваренных лазерным, гибридным и плазменным способами (для сравнения приведено значение 
ударной вязкости основного металла ОМ) 

Выводы. 
1. Подогрев и плавление свариваемого металла плазмой прямого действия повы-

шает поглощающую способность лазерного излучения, что в значительной степени ни-
велирует влияние длины волны излучения при гибридной лазерно-плазменной сварке 
нержавеющих сталей и алюминиевых сплавов. Этот физический эффект обосновывает 
правомерность технологического применения любого типа лазера для лазерно-
плазменной сварки. 

2. При лазерно-плазменной сварке с использованием плазмы прямого действия 
имеет место гибридный эффект, проявляющийся в неаддитивности увеличения глуби-
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ны проплавления (по сравнению с глубиной проплавления от лазерной и плазменной 
составляющих в отдельности). 

3. Предварительный подогрев свариваемого металла плазмой прямого действия и 
возникновение гибридного эффекта при лазерно-плазменной сварке тонколистовых 
алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей позволяют в 2-4 раза повышать произво-
дительность процесса по сравнению с лазерной или плазменной сваркой тех же матери-
алов, выполняемой с аналогичными погонными энергиями.  

4. Наиболее важными технологическими преимуществами для массового промыш-
ленного применения лазерно-плазменной сварки по сравнению с лазерной являются 
катодная очистка свариваемых поверхностей алюминиевых сплавов от окисной плены, 
а также возможность значительного снижения требований к точности стыковки свари-
ваемых кромок (величина зазора может доходить до 0,5 мм вместо 0,1 мм).  

5. По прочностным характеристикам швы, полученные гибридной сваркой, прево-
сходят швы, полученные плазменной, и практически не уступают швам, полученным 
лазерной сваркой. Это позволяет считать ее перспективной для изготовления изделий 
ответственного назначения из нержавеющих сталей и алюминиевых сплавов. 
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PROCESSES AUTOMATIZATION OF QUALITY MANAGEMENT  
IN PRINTING EQUIPMENT 

Розглянуто процеси автоматизації управління якістю в поліграфічному обладнанні, переважно у друкарських 
процесах. Запропоновано нові методи автоматизації системи управління якістю поліграфічної продукції на основі 
форматів CIP3 та JDF. У межах системи пропонується автоматизація процесів відновлення деталей друкарських 
машин та покращення їх експлуатаційних властивостей. 

Ключові слова: управління якістю, друкарські процеси, автоматизація, системи контролю якості. 
Рассмотрены процессы автоматизации управления качеством в полиграфическом оборудовании, преимущест-

венно в печатных процессах. Предложены новые методы автоматизации системы управления качеством полигра-
фической продукции на основе форматов CIP3 и JDF. В рамках системы предлагается автоматизация процессов 
восстановления деталей печатных машин и улучшения их эксплуатационных свойств. 

Ключевые слова: управление качеством, печатные процессы, автоматизация, системы контроля качества. 
Processes of automation the quality control in printing equipment are presented in the article. New methods of quality 

system’s automation are based on CIP3 and JDF formats and described in the main text. System includes automation of 
printed machinery detail’s recovery processes and increasing of their working characteristics. 

Key words: quality system, control system, printing process, offset machine. 

Постановка проблеми. Необхідність постійного покращення якості друкованої 
продукції, збільшення ефективності виробництва, досягнення запланованих показників 
прибутковості та забезпечення безперервної і надійної роботи друкарського обладнання 
ставить перед сучасними поліграфічними підприємствами нові вимоги, насамперед, за-
провадження спеціалізованих систем контролю якості продукції, автоматизованих сис-
тем управління тощо. 

Найбільш популярними сьогодні є рішення, що базуються на створенні повноцінної 
потокової системи, що об’єднує всі етапи виробництва та дає можливість контролюва-
ти різні показники – від налаштувань друкарського апарата до собівартості операцій. 
До таких систем відносять програмне забезпечення, об’єднане єдиним протоколом 
(CIP3, CIP4, JDF тощо), або класичні зразки ERP- чи CRM-систем. Такі системи значно 
скорочують терміни проходження замовлення через виробництво, дозволяють підви-
щити ефективність та підняти економічні показники. Крім того, спостерігається більша 
стабільність якості друкованої продукції та її прогнозованість. При розробленні таких 
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систем основну увагу приділяють автоматизації проходження інформаційних потоків, 
можливості проведення налаштувань у режимі он-лайн. Проте такі системи не включа-
ють функцій оцінювання стану обладнання, зносу окремих вузлів та деталей і, як наслі-
док, незворотної зміни якості поліграфічної продукції. 

Таким чином, питання автоматизації процесів управління якістю в поліграфічному 
обладнанні є першочерговим для поліграфічних підприємств різного профілю, в тому 
числі – по випуску високозахищених паперів, грошових знаків, книжково-журнальної 
та етикеткової продукції. 

Аналіз останніх досліджень. Питання управління виробництвом та впровадження 
систем контролю ще 10-20 років тому назад не були настільки розповсюдженими і по-
пуляризованими. Проте збільшення конкуренції на ринку поліграфічних послуг, змен-
шення накладів багатьох видань, збільшення їх асортименту, криза у газетному вироб-
ництві в Європі на початку 2000-х років, подорожчання витратних матеріалів та інші 
фактори поставили перед друкарнями і відомим виробниками поліграфічного облад-
нання непрості завдання [1-3]. 

По-перше, більше уваги стало приділятися досягненню ефективності технологічного 
процесу, його цілісності та неперервності. Сьогодні недостатньо лише виконувати техно-
логічні операції із заданими показниками продуктивності – замовники вимагають коротких 
термінів виконання робіт при збільшених очікуваннях щодо якості продукції [1; 4-6]. 

По-друге, саме якість часто є визначальною при розробленні стратегії розвитку ви-
робництва, досягненні необхідних норм рентабельності та зростання. У новому розу-
мінні якість – це не тільки певний рівень технічної бази, технології, економіки, органі-
зації виробництва й культури, а й відповідний рівень професіоналізму й культури 
управлінських відносин [6]. Досягнення необхідної якості в новому розумінні є постій-
ним, динамічним процесом удосконалення всієї сукупності характеристик якості [7]. 

По-третє, вся стратегія управління додрукарськими, друкарськими й опоряджуваль-
ними процесами сьогодні базується на автоматизованих системах управління виробни-
цтвом із застосуванням потужних обчислювальних машин, що передбачає їх зв’язок у 
загальних межах на локальному і глобальному рівні [8]. 

Мета роботи. Основною метою роботи є огляд існуючих процесів автоматизації 
управління якістю в поліграфічному обладнанні та створення на їх основі нових методів та 
засобів. Результати роботи можна застосовувати при розробленні та проектуванні техноло-
гічних процесів виготовлення друкованої продукції, створенні нових цехів офсетного дру-
ку, вдосконаленні вже існуючих виробництв та з метою оптимізації ефективності роботи, 
підвищення надійності та досягненні довгострокових переваг у будь-якій друкарні. 

Результати проведеного дослідження. Усі властивості продукції можуть бути визначе-
ні якісно-об’єктивними методами, які дають кількісну оцінку, або органолептичними, коли 
параметри не піддаються вимірюванню, наприклад, суб’єктивна оцінка важливості того чи 
іншого параметра. Контроль якості як такий спрямований на перевірку відповідності власти-
востей об’єкта встановленим вимогам і ґрунтується на вимірюванні досліджуваного параме-
тра та прийнятті рішень про відповідність його значень вимогам. При допусковому контролі 
достатньо переконатися, знаходиться чи ні значенні параметра в межах допуску. 

Технічний контроль – це перевірка відповідності продукції тим чи іншим вимогам, 
встановленим технічною документацією. Під час контролю проводиться збір первинної 
інформації про стан об’єкта, що вивчається та оцінюється відповідністю показників йо-
го властивостей до встановлених норм, критеріїв, вимог. Контроль проводиться на ста-
діях розроблення, виготовлення та експлуатації продукції [9-10]. 

Для забезпечення якості продукції, що випускається, необхідною умовою є викори-
стання таких видів контролю: контроль якості технологічного процесу та продукції, їх 
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проектування, виробничий та експлуатаційний, неперервний та періодичний, інспек-
ційний та відомчий, а також технічний огляд та державний нагляд. 

Контроль проектування продукції виконується на стадії розмітки оригіналу, розроб-
лення макета верстки і полягає в перевірці відповідності їх технологічній карті-нагляду, 
технологічній документації та видавничій специфікації, встановленим технічним вимо-
гам, нормам. Виробничий контроль відноситься до стадії виготовлення продукції і по-
лягає в оцінюванні відповідності результатів виробничого процесу вимогам стандартів, 
технічним умовам. Неперервний та періодичний контроль продукції характерний тим, 
що надходження інформації, аналіз та її оцінювання відбуваються постійно або через 
встановлені інтервали часу. 

Існуючі системи контролю роботи друкарських машин можна класифікувати за та-
кими показниками, як рівень складності, ступінь автоматизації, періодичність, вплив на 
показники, повнотою оцінювання факторів впливу, інтеграції до автоматизованих сис-
тем управління виробництвом, типом робіт тощо. Розроблена класифікація систем кон-
тролю роботи друкарського обладнання представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Класифікація систем контролю роботи друкарського обладнання 

За рівнем складності системи (технології) було розподілено на три рівні: 
• І рівень: «прості» системи (технології) контролю. Передбачають здійснення лише ба-

зових процедур по дотриманню профілактики, оглядів та контролю друкарських машин; 
• ІІ рівень: системи (технології) контролю середнього рівня. Передбачають здійс-

нення основних процедур по дотриманню профілактики, оглядів та контролю друкар-
ських машин. Крім того, включають методи дотримання кліматичних вимог та основ-
ного набору документів; 

• ІІІ рівень: системи (технології) контролю вищого рівня. Передбачають здійснення 
основних процедур по дотриманню профілактики, оглядів та контролю друкарських 
машин. Крім того, включають методи дотримання кліматичних вимог, повний набір 
нормативних документів, онлайн-контроль, навчання персоналу тощо. 

За ступенем автоматизації системи були поділені на повністю автоматизовані (ана-
логи діють на підприємствах типу News Corp, Heymarket, «Бліц-Прінт»), частково ав-
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томатизовані (друкарні середньої ланки із автоматизацією операцій контролю якості і 
базових управлінських) та без автоматизації. 

За періодичністю контролю технології поділено на постійно діючі, планові (чергові), 
позапланові та неперіодичні. Постійно діючі технології (системи) охоплюють всі виробни-
чі фактори та відстежують їх постійно (на постійній основі також проходять технічні огля-
ди, планово-попереджувальні ремонти тощо). Планові передбачають побудову в основно-
му планових технічних оглядів, без охоплення всіх виробничих факторів у режимі 
реального часу. Позапланові реагують лише на симптоматичні та проблемні ділянки виро-
бничого процесу. Неперіодичні – передбачають лише заміну деталей та механізмів, що ви-
йшли з ладу (а також – ремонтні роботи для приведення обладнання в робочий стан). 

За впливом на показники друку системи (технології) було розподілено на ті, що 
впливають на якість друку, на швидкість зношування деталей, економічність та інші 
виробничі фактори. 

За типом основних робіт, що входять до системи (технології), також можна виділити 
такі групи: планово-попереджувальні ремонти, зміцнення поверхонь, онлайн-контроль, 
стандартизація процесів. 

Крім того, системи (технології) були відзначені за ступенем інтеграції до автомати-
зованих систем управління: повністю інтегровані, частково інтегровані (є перехідним 
типом) та не інтегровані. 

При розробленні чи впровадженні системи контролю доцільно проводити такі осно-
вні види контрою, випробувань та обстежень: 

• вхідний контроль та контроль якості сировини, поліграфічних матеріалів, напів-
фабрикатів, комплектувальних виробів, деталей, складальних одиниць під час їх збері-
гання/транспортування; 

• контроль готової продукції та її випробування; 
• контроль параметрів обладнання, оснащення, інструментів, систем енергозабезпе-

чення та виробничого середовища, систем транспортування; 
• контроль дотримання технологічної дисципліни, конструкторський контроль і на-

гляд за виробництвом; 
• метрологічний контроль та нагляд; 
• аналіз рекламацій (внутрішніх та зовнішніх). 
Крім того, технологія (система) контролю може включати комплекс із процедур та 

компонентів: 
• контроль за допомогою спеціального обладнання за станом друкарського обладнання; 
• встановлення певних міток для оцінювання якості друку та спостереження за поя-

вою наслідків зношування; 
• системи планово-попереджувальних ремонтів; 
• системи норм і правил на виробництві; 
• вхідного контролю якості витратних матеріалів; 
• потокового контролю виробництва; 
• обміну даними у системі «друкарня – сервісна служба»; 
• забезпечення відповідних кліматичних умов, контроль кількості пилу в повітрі, 

якості електроенергії тощо. 
Серед показників, які будуть впливати на результати впровадження системи та можуть 

контролюватися у межах створення технології (системи) контролю, слід зазначити такі: 
• якість суміщення фарб; 
• величина розтискування; 
• наявність ковзання чи дроблення (та їх величина); 
• контрастність зображення; 
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• рівномірність розподілення фарби на відбитку; 
• температура підшипників кочення та ковзання у робочому режимі; 
• показники зношування деяких вузлів та деталей; 
• коефіцієнт браку тощо. 
Для оцінки запровадженої системи слід проводити дослідження за основними показни-

ками якості роботи друкарських машин: розтискування, суміщення, градаційна передача. 
Також необхідно простежувати зв’язок між періодичністю планово-попереджувальних ре-
монтів та коефіцієнта браку, загальний час простоїв та ін. 

Узагальнена модель процесу виготовлення друкованої продукції із застосуванням 
системи контролю роботи обладнання представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Узагальнена модель процесу виготовлення друкованої продукції із застосуванням системи  

контролю роботи обладнання 

Як видно із рис. 2, управління якістю стосується як основного технологічного, так і 
складових виробничого процесу: підготовки матеріалів та робочих розчинів, обладнан-
ня, підготовки та підтримування необхідного кваліфікаційного рівня персоналу, відпо-
відного метрологічного забезпечення, нормативних та організаційно-розпорядчих до-
кументів тощо [10-18]. 

Крім того, до моделі додатково інтегровано систему контролю роботи обладнання, 
що дозволяє не тільки контролювати процес, але й отримувати кращі показники ефек-
тивності та економічності у довгостроковій перспективі. 

Висновки. В межах дослідження було проаналізовано основні аспекти, що стосу-
ються побудови технології (системи) контролю роботи друкарських машин, розроблено 
класифікацію систем контролю, яка дозволяє розподіляти існуючі технологічні рішення 
за базовими показникам та схема контролю якості роботи друкарських аркушевих оф-
сетних машин. 

У ході проведення досліджень було створено та розроблено основні технічні рішен-
ня, що дозволяють будувати технологію (систему) контролю роботи друкарських ма-
шин. Розроблено комплекс технологічних ланок, що беруть участь у створенні техно-
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логії (системи) контролю. Ланки включають: роботу з персоналом, систему ТО та ППР, 
нормативно-правову базу, систему контролю клімату, систему оцінювання обладнання, 
контроль якості матеріалів, взаємодію з виробником обладнання. 

Проведено експериментальне випробування розроблених технічних рішень. Резуль-
тати експерименту підтвердили, що система контролю ІІІ рівня є найбільш ефективною 
та привабливою з погляду максимізації ефективності виробничих потужностей та міні-
мізації додаткових (незапланованих) виробничих витрат, браку, простоїв друкарського 
обладнання тощо. 
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Розглянуто сучасні методи аналізу робіт (видів робіт), зроблено аналіз сильних сторін та недоліків. Уперше 
введено аспекти, які характеризують розглянуті методи з погляду ефективності їх використання в задачах аналізу 
робіт та зроблено розрахунок їх вагових коефіцієнтів з використанням методу парних порівнянь. У разі необхідно-
сті змінення акценту щодо важливості певних аспектів, можливо зробити розрахунок вагових коефіцієнтів за до-
помогою розглянутої методики для нових умов. Тобто можливо отримати нові значення вагових коефіцієнтів за-
лежно від пріоритетів, розставлених для аспектів з урахуванням нових умов проведення аналізу. 

Ключові слова: критерій, методи аналізу робіт, оцінювання складності робіт (видів робіт), математична мо-
дель методу аналізу робіт, метод парних порівнянь, критерій ефективності. 

Рассмотрены современные методы анализа работ (видов работ), сделан анализ сильных сторон и недостат-
ков. Впервые введены аспекты, которые характеризуют рассмотренные методы с точки зрения эффективности 
их использования в задачах анализа работ и сделан расчет их весовых коэффициентов с использованием метода 
парных сравнений. В случае необходимости изменения акцента важности некоторых аспектов, можно сделать 
расчет весовых коэффициентов с помощью рассмотренной методики для новых условий. То есть можно получить 
новые значения весовых коэффициентов в зависимости от приоритетов, которые расставлены для аспектов с 
учетом новых условий проведения анализа. 

Ключевые слова: критерий, методы анализа работ, оценка сложности работ (видов работ), математическая 
модель метода анализа работ, метод парных сравнений, критерий эффективности. 

In article the modern job analysis methods are analyzed, analyses of their strong and weak features are made as well. 
Author introduced aspects, which characterize described methods from the effectiveness point of view, and made calculation of 
their weight coefficients. In case of need changes of accent of importance of some aspects, it is possible to make calculation of 
weight coefficients by means of the considered technique for new conditions. That is it is possible to receive new values of weight 
coefficients depending on priorities which are placed for aspects taking into account new conditions of carrying out the analysis. 

Key words: criterion, methods of the analysis of works, assessment of complexity of works (types of works), 
mathematical model of a method of the analysis of works, method of pair comparisons, criterion of efficiency. 

Постановка задачі. Аналіз роботи (посади) починається з її опису з рівнем деталі-
зації, який встановлюється залежно від задач аналізу та методу аналізу, який буде ви-
користовуватися. Типовий підхід до опису роботи полягає в заповнені структурованих 
на рівні трьох-чотирьох розділів роботи опитувальних листів практично в довільній 
формі [1]. Такі методи мають багато недоліків, основний з яких – суб’єктивізм, оскіль-
ки практично не існує інструкцій, які б чітко визначали поняття термінів, правил та мо-
ву заповнення опитувальних листів. Оскільки всі розділи опитувальних листів не стру-
ктуровані на рівні мінімальних операцій і, як вже зазначалося, не існує стандартного 
словника термінів, експерти заповнюють їх на свій розсуд, що породжує багато супере-
чностей в описах, по-перше, і не дозволяє автоматизувати та прискорити оброблення у 
разі залучення великої кількості експертів, по-друге. Також слід зазначити, що на сьо-
годні не існує загальноприйнятих характеристик, які б описували методики з погляду їх 
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ефективності при введені певних критеріїв, що ускладнює вибір конкретної методики 
для розв’язання прикладних задач. 

Нами вводяться узагальнені аспекти для описання як існуючих методик, так і таких, 
які розробляються, робиться розрахунок їх вагових коефіцієнтів для подальшого вико-
ристання в математичній моделі оцінювання ефективності за критерієм ефективності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Неповний перелік існуючих методик [1-4] 
говорить за масштаби роботи в цьому напрямку: PAQ, CMQ, FJA, Mosaic, OAI, WPS, 
CODAP, PMPQ, Executive Checklist, O*NET. Слід зазначити, що, крім зазначених мето-
дик, які розроблялися в різні роки в межах державних програм, програм розвитку галузей 
економіки і т. ін., розробляється доволі велика кількість методик у межах програм розви-
тку та підвищення ефективності окремих підприємств різних форм власності. 

Як правило, структури опитувальних листів складаються з таких розділів: 
1. Основні задачі, елементи роботи, процесу на рівні операцій. 
2. Необхідний кваліфікаційний рівень для виконання роботи. 
3. Відповідальність посадової особи у процесі виконання роботи. 
4. Конкретні приклади й норми виконання роботи, у разі наявності розроблених 

норм у межах Державного класифікатора характеристик професій. 
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Тому сучасні робо-

ти науковців, консалтингових компаній спрямовані на розроблення універсальних та 
формалізованих методів аналізу робіт, які б вирішували задачі описання роботи, оці-
нювання роботи з погляду її складності в межах розроблених універсальних шкал та 
розроблення вимог, які робота висуває її виконавцям. Велика кількість методів та від-
сутність критеріїв ефективності ускладнює роботу науковця з погляду виявлення силь-
них та слабких сторін зазначених методів та методів, які розробляються. 

Мета статті – формалізація аспектів, які характеризують методи з погляду ефекти-
вності їх використання в задачах аналізу робіт та розроблення математичної моделі для 
розрахунку коефіцієнта ефективності методик аналізу робіт. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо найбільш поширені у світовій практиці 
методи опису та аналізу робіт. 

PAQ (Position Analysis Questionnaire) – Опитувальник аналізу посад. Методика роз-
роблена Дж. Маккорміком [2]. Методика базується на підході департаменту праці США, 
відповідно до якого посади можливо задати елементами виробничої поведінки (рис. 1). 
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Рис. 1. Елементи виробничої поведінки PAQ 
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Методика являє собою модель, яка використовує стандартизований опитувальний 
лист, розроблений у двох варіантах – форма А, Б, які складаються з 189 та 194 питань 
(пунктів) відповідно, згрупованих у 6 груп, наведених на рис. 1. 

CMQ, Common Metric  Questionnaire – Опитувальник загальних метрик (показни-
ків) [3]. Метод розроблений Р. Харві та є невід’ємною частиною системи загальних ме-
трик (Common Metric System, CMS). 

Метод розроблений на основі методу функціонального аналізу роботи (Function Job 
Analysis, FJA) та його парадигми «людина – дані – предмети». Опитувальні листи 
включають 2000 аспектів роботи, які описують 80 факторів. Фактори групують у 17 
факторів вищого рівня для отримання загальної картини про роботу. Система базується 
на тому, що роботу можна описати чотирма категоріями (рис. 2). 

 

Фактор "Предмети"

Категорії для виміру

роботи

Фактор "Люди"

Відношення між

людьми

Прийняття

рішень

Фізичні та механічні

характеристики

Зміст роботи

(робоча обстановка)

Фактор "Дані"

 
Рис. 2. Категорії методу CMQ 

Метод, як правило, використовувався для аналізу робіт, які виконуються робітни-
ками не керівних посад, хоча в останній час не виключає можливості аналізу керівних 
посад. Незважаючи на таку кількість аспектів, що аналізуються, експерту потрібно не 
більше двох годин для заповнення опитувальних листів. 

FJA (Function Job Analysis) – метод функціонального аналізу роботи С. Файна [4] ви-
користовується службою зайнятості США для класифікації робіт та формування «Словника 
назв робіт». Описання здійснюється в межах парадигми «Люди – дані – предмети» (рис. 3). 
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Інструктувати
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ОбслуговуватиСигналізувати

Встанавлювати

Оперирувати

Управляти

Контролювати

Маніпулірувати

Змазувати
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Рис. 3. Області праці відповідно до парадигми FJA 
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Метод також передбачався для збору двох первинних видів інформації про роботу: 
описання безпосередньо роботи в частині технології її виконання та необхідної кваліфіка-
ції для цього. Особливістю методики є те, що вона відповідає на питання, як саме робота 
виконується, а не що зроблено в результаті. Експерт використовує різні джерела для збору 
інформації та заповнює «Аналітичний звіт про роботу». Методика знайшла широке розпо-
всюдження практично у всіх галузях промисловості завдяки державній підтримці. 
Occupational Information Network (O*NET). Інформаційна мережа аналізу робіт [4]. 

Метод розглядає роботу з погляду двох аспектів: зміст роботи у широкому сенсі та 
вимоги до особи, яка виконує роботу (рис. 4). 
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Рис. 4. Розділи моделі O*NET 

Основні характеристики (аспекти) методів, які суттєво впливають на ефективність 
методу, зведено в табл. 1-4. Ефективність кожного методу можете бути представлена 
функцією зазначених аспектів, тобто (1) 

{ }nM aaafE ,..., 21= , (1) 

де 1a  – кількість областей знань, які охоплює метод; 

2a  – рівень деталізації даних про роботу; 

3a  – рівень деталізації оцінки виконання елементу роботи (чутливість оціночної шкали); 

4a  – достовірність (точність) даних з погляду вірогідності помилки при заповнені 
опитувальних листів; 
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5a  – надійність (валідність) даних; 

6a  – стандартизація процедури оброблення; 

7a  – складність оброблення даних; 

8a  – кількість типів даних, які аналізуються; 

9a  – відносний час, необхідний для реалізації проекту оцінки робіт; 

10a  – відносна вартість реалізації проекту оцінки робіт; 

11a  – відносний час оброблення даних (внесення в систему, опитувальні листи і т. ін.); 

12a  – відносна вартість оброблення даних.  
Основною задачею порівняльного аналізу буде пошук екстремуму зазначеної функ-

ції з урахуванням ваги кожного аспекту: 

maxg
12

1
i →⋅∑

=i
ia ,  (2) 

де ig  – ваговий коефіцієнт, розрахований для кожного аспекту. 

Таблиця 1 
Основні характеристики методів 

1a  

Фізична та 
професійна 
терапія 

(трудоте-
рапія) 

Гігієна та 
медицина 
праці 

Виробни-
ча/ органі-
заційна 

психологія 

Професій-
на реабілі-

тація 

Управління 
трудовими 
ресурсами 

Ергономі-
ка праці 

Кількість 
балів 

O*NET ����  ���� ����   3 
FJA ����  ���� ���� ���� ���� 5 

CMQ ����  ����  ����  3 
PAQ    ���� ����  2 

Таблиця 2 
Основні характеристики методів 

Метод/ 
бал 2a  3a  4a  5a  6a  7a  

Ш
к
ал
а 

 звичайний  � мінімальний  низька  � низька   низька   складно � 1 
O*NET помірний   середній  � помірна   помірна  � помірна   помірно  2 

/10 детальний   максимальний   висока  висока  повна � легко  3 

FJA/12 
звичайний   мінімальний  низька   низька   низька   складно  1 
помірний  � середній  � помірна  � помірна  � помірна  � помірно � 2 
детальний   максимальний   висока  висока  повна  легко  3 

CMQ /16 
звичайний   мінімальний  низька   низька   низька   складно  1 
помірний  � середній  � помірна   помірна   помірна   помірно  2 
детальний   максимальний   висока � висока � повна � легко � 3 

PAQ /12 
звичайний   мінімальний  низька   низька   низька   складно  1 
помірний  � середній  � помірна  � помірна  � помірна  � помірно  2 
детальний   максимальний   висока  висока  повна  легко � 3 

Таблиця 3 
Основні характеристики методів 

Типи даних O*NET FJA CMQ PAQ 
1 2 3 4 5 

Описання функцій, операцій, задач � � � � 
Інструменти, обладнання, допоміжний інвентар � � � � 
Умови робочого середовища, зміст роботи � � � � 
Вимоги до фізичного стану � � � � 
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Закінчення табл. 3 
1 2 3 4 5 

Вимоги до пізнавальних здібностей � � � � 
Вимоги до рівня освіти, кваліфікації, досвіду � �  � 
Персональні характеристики, необхідні для виконання роботи � �   
Додаткові дані: система оплати, режим роботи, особливі вимоги    � 

8a = 7 7 5 7 

Таблиця 4 
Основні характеристики методів 

Показник 

Метод 

Оцінка 

Тривалість (час), міс./год Вартість відносна 

Шкала < 1/2 <6/5 >6/5 Недорого 
Середня 
вартість 

Дорого 

Бали 3 2 1 3 2 1 

9a , міс. 

O*NET 

3 �      

10a  3    �   

11a , год 3 �      

12a  3    �   

9a , міс. 

FJA 

3 �      

10a  3    �   

11a , год 3 �      

12a  2     �  

9a , міс. 

CMQ 

3 �      

10a  3    �   

11a , год 3 �      

12a  3    �   

9a , міс. 

PAQ 

3 �      

10a  3    �   

11a , год 2  �     

12a  3    �   

Для розрахунку вагових коефіцієнтів аспектів нами використано метод парних по-
рівнянь [5; 6], який використовується для розв’язання широкого кола задач, які вклю-
чають у себе певні методи збору даних, а також способи побудови на їх основі оціноч-
них шкал. Суть методу полягає в порівнянні об’єктів між собою. Об’єкти порівнюються 
попарно щодо їх дії на загальну для них характеристику. В нашому випадку це функція, 
екстремум якої ми шукаємо (2). У табл. 5 наведено шкалу відносної важливості аспек-
тів при їх попарному порівнянні. 

Таблиця 5 
Шкала відносної важливості при попарному порівнянні 

Ступінь переваги Визначення 
0 Незалежні 
1 Рівні, важливість однакова 
2 Є певна превага, можливо виділити деяку перевагу одного аспекту над іншим 
3 Абсолютна перевага  

Основним елементом для представлення інтенсивності взаємного впливу аспектів є 

матриці парних порівнянь (МПП) ( )ijaA =  (табл. 6). Кінцевою метою порівняння ас-
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пектів є визначення їх рейтингу серед множини ( )12,21 ..., aaaA = , яка розглядається, ви-

раженого через вагові коефіцієнти ig . Якщо позначити частку фактора ia через 

jw (ступінь переваги, яку проставляє експерт відповідно до табл. 5), то елементи мат-

риці A  розраховуються за формулою (3): 

.j
ij

i

w
a

w
=   (3) 

Власний вектор МПП визначає порядок важливості аспектів у кількісному виразі. 
Інколи значення власного вектора МПП називають вектором пріоритетів, а власне зна-
чення є мірою погодженості оцінок.  

Значення вагового коефіцієнта ig  (власного вектора МПС) знаходиться методом 

середнього геометричного вимірювання розрахунку між аспектами, які оцінюються, за 
формулою (4): 

∑ ∏

∏

= =

=












=

n

i

n

n

j
ij

n

n

j
ij

i

a

a

g

1 1

1
, (4) 

де n  – кількість аспектів (у нашому випадку 12). 
Визначивши вагові коефіцієнти, розрахуємо ефективність кожного з розглянутих 

методів (табл. 7) за формулою (5) 

( )∑
=

=
12

1i
iiiM akgE ,  (5) 

де ik  – коефіцієнт нормування шкали, { }1;1;1;1;38,0;1;1;1;1;1;1;5,0=ik . 

Таблиця 6 
Матриці парних порівнянь 

 1a  2a  3a  4a  5a  6a  7a  8a  9a  10a  11a  12a  ig  

1a  1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 1/3 1/2 1/2 1/3 1/2 0,031586 

2a  3 1 1 1/2 1/3 3 3 2 3 2 2 2 0,114294 

3a  3 1 1 1/2 1/2 2 3 2 3 2 2 2 0,114294 

4a  3 2 2 1 1/3 3 2 2 3 2 2 2 0,131403 

5a  3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 0,186851 

6a  2 1/3 1/2 1/3 1/3 1 1/2 1/3 2 1/2 2 1/2 0,047792 

7a  2 1/3 1/3 1/2 1/3 2 1 1/2 2 1/2 3 1/2 0,057395 

8a  3 1/2 1/2 1/2 1/2 3 2 1 3 2 1 2 0,090715 

9a  2 1/3 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 1/3 1 1 1/3 1/2 0,037562 

10a  2 1/2 1/2 1/2 1/3 2 2 1/2 1 1 1/3 1/2 0,054174 

11a  3 1/2 1/2 1/2 1/3 1/2 1/3 1 3 3 1 2 0,067296 

12a  2 1/2 1/2 1/2 1/3 2 2 1/2 2 2 1/2 1 0,066638 
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Таблиця 7 
Значення ефективності розглянутих методів 

Метод/ ефективність O*NET FJA CMQ PAQ 

ME  2,01 2,23 2,62 2,24 

Висновки і пропозиції. Введені нами аспекти, які характеризують методики аналі-
зу робіт, охоплюють практично все коло основних практичних аспектів аналізу з метою 
оцінювання його ефективності. 

Розраховані за допомогою методу парних порівнянь вагові коефіцієнти введених 
аспектів дозволяють використовувати запропонований критерій ефективності для ана-
лізу методів, які розробляються. 

У разі необхідності змінення акценту щодо важливості певних аспектів, можливо 
зробити розрахунок вагових коефіцієнтів за допомогою розглянутої методики для но-
вих умов. Тобто можливо отримати нові значення ig  залежно від пріоритетів, розстав-
лених для аспектів з урахуванням нових умов проведення аналізу. 

Невеликі відхилення значення ME  (табл. 7) методів від середнього говорить про те, 
що за останні роки розвитку систем і методів аналізу робіт практично всі методи зоріє-
нтовано на основних критичних аспектах: точність, достовірність, валідність методів та 
рівень деталізації. 
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TECHNICAL ARCHITECTURE OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT 
AUTOMATION IN THE AGRICULTURAL COMPANY 

Запропоновано технічну архітектуру системи автоматизації управління сільськогосподарським підприємст-
вом. Розглянуто технічні засоби збору та оброблення даних для складових підсистем. 

Ключові слова: точне землеробство, автоматизовані системи управління, інформаційні технології. 
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Предложена техническая архитектура системы автоматизации управления сельскохозяйственным предприя-
тием. Рассмотрены технические средства сбора и обработки данных для составляющих её подсистем. 

Ключевые слова: точное земледелие, автоматизированные системы управления, информационные технологии. 
In the paper the technical architecture of the system for automated farming is given. The technical facilities for the data 

acquisition and processing are considered. 
Key words: precision agriculture, automated control systems, information technology. 

Вступ. Сучасне високоефективне землеробство неможливе без застосування інфор-
маційних систем управління господарством [1; 3; 4; 6], які у свою чергу повинні спира-
тися на актуальну і достовірну інформацію щодо протікання виробничих процесів. У 
зв’язку з цим актуальними задачами стають розроблення технічної архітектури системи 
управління агофірмою та вибір комплексу технічних засобів збору й оброблення пер-
винної інформації, які забезпечують найбільш повне уявлення про хід протікання виро-
бничих та супутніх операцій і необхідні для прийняття ефективних управлінських рі-
шень. У цій статті приділяється увага вирішенню цих задач. 

Методи і результати. Запропонована узагальнена технічна архітектура системи ав-
томатизації управління процесами рослинництва (САУПР) представлена на рис. 1, вона 
включає в себе найбільш важливі структурні елементи та взаємозв’язки між ними. 
Ключовими елементами запропонованої системи є центр оброблення даних (ЦОД) та 
засоби збору й оброблення первинної інформації (ЗЗПІ). 

 

 

 

 

 

ЦОД 

 
Рис. 1. Технічна архітектура САУПР 

ЦОД – це програмно-апаратний комплекс, що забезпечує роботу функціональних 
підсистем САУПР, таких як: нормативно-довідкова та інфраструктурна; збору первин-
ної інформації про об’єкти управління; планування та оперативного диспетчерського 
управління роботами й операціями рослинництва та їхнім ресурсним забезпеченням; 
геоінформаційна; підсистема землекористування; керування та моніторингу рухомих 
об’єктів; підсистема логістики; моделювання роботи агрофірми та інші. ЦОД, поміж 
іншого, включає в себе центр оперативного диспетчерського управління (ЦОДУ) та 
відділ планування та контролю за виконанням сільськогосподарських робіт. 

З позицій технічної архітектури ЦОД являє собою локальну мережу, побудовану на 
базі мереженого обладнання (комутатори, маршрутизатори, модеми), серверів, мереже-



ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ № 3 (67), 2013 

VISNYK OF CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

 169

них периферійних пристроїв та робочих станцій, що утворюють автоматизовані робочі 
місця (АРМ) фахівців. 

Робота з даними повинна забезпечувати підтримку функцій всього технологічного 
ланцюга оброблення інформації: 

− зберігання та оброблення інформації, що надходить із зовнішніх джерел (ЗЗПІ); 
− оптимальну організацію даних з погляду швидкості запису інформації та вико-

нання запитів користувачів системи; 
− форматно-логічний і семантичний контроль, очищення і перетворення вихідної 

інформації з метою підвищення якості послуг для кінцевих користувачів; 
− управління метаданими; 
− розмежування доступу користувачів до даних засобами системи управління база-

ми даних (БД); 
− забезпечення можливості доступу користувачів до даних ЦОД тільки через шар 

аналітичних додатків. 
Для реалізації зазначених вище функцій у технічній архітектурі передбачені сервери 

БД. Їх кількість визначається з міркувань надійності та вартості. У загальному випадку 
система може мати єдине сховище даних, побудоване на базі серверів БД, хоча багато 
функціональних підсистем САУПР можуть використовувати власні сховища даних. 

Сервери додатків у складі ЦОД реалізують програми, що складають основу вищеза-
значених функціональних підсистем САУПР. На їх базі реалізується також програмна 
частина багатьох зв’язкових підсистем, включаючи: підсистему нотифікації та обміну 
терміновими донесеннями і розпорядженнями між ЦОДУ та виконавцями; підсистему 
збору первинної інформації (ПЗПІ) про об’єкт управління. 

ПЗПІ призначена для збору інформації про поточний стан та протікання виробничих 
процесів в агрофірмі і включає до свого складу технічні засоби збору та оброблення пер-
винної інформації, а також апаратуру прийому-передачі та зберігання даних з боку ЦОД. 

Введення даних у систему може проводитися в автоматичному, напівавтоматично-
му і ручному режимах. Автоматичний режим передбачає використання автоматичних 
вимірювальних пристроїв. Напівавтоматичний режим передбачає участь людини (агро-
нома, працівника лабораторії тощо) у процесах вимірювань і занесенні даних в елект-
ронну форму з використанням такого переносного пристрою, як планшетний 
комп’ютер або смартфон. Ручний режим введення передбачає безпосереднє введення 
інформації в БД оператором ЕОМ. 

Автоматичний збір даних та їх збереження в ЦОД ПЗПІ може проводитися як у реа-
льному часі, так і з використанням проміжного носія інформації. Пересувні та стаціо-
нарні пристрої, оснащені певними давачами, час від часу передають інформацію до 
ЦОД, де вона сортується і зберігається в БД. У разі, коли будь-який з пристроїв збору 
інформації не може підключитися до мережі передачі даних, отримані ним дані збері-
гаються в пам’яті пристрою або на зовнішньому накопичувачі і, при подальшому від-
новленні рівня сигналу в мережі, здійснюється автоматична передача даних до ЦОД. 
Всі операції обміну між ЗЗПІ та ЦОД мають підтверджуватись, у разі відсутності підт-
вердження – має виконуватись повторна передача даних. 

У складі САУПР передбачається експлуатація таких класів технічних засобів збору 
та оброблення первинної інформації: моніторингу та керування рухомими об’єктами; 
оцінки стану ґрунтів; оцінки стану посівів; моніторингу метеорологічних умов; моніто-
рингу виконання планових завдань (оцінювання стану операцій з підготовки ґрунту, 
внесення добрив, внесення засобів захисту рослин, засміченості бур’янами і хворобами; 
оцінювання стану операцій з вирощування і збору врожаю); моніторингу за складськи-
ми приміщеннями, постачанням і використанням ресурсів; контролю виробництва про-
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дукції; контролю доступу до системи. Розглянемо структуру відповідних підсистем та 
технічні засоби, що використовуються для забезпечення їх роботи. 

Моніторинг та керування рухомими об’єктами здійснюється за допомогою сукуп-
ності засобів контролю за станом і пересуванням транспорту та програмно-апаратних за-
собів ЦОД, які відповідають за збір, зберігання і представлення цієї інформації (рис. 2). 
Ця задача поділяється на дві підзадачі: високоточне автоматичне керування сільгосптех-
нікою (під час посівної компанії, збирання врожаю, внесення добрив і засобів захисту ро-
слин) та моніторинг за пересуванням вантажного автотранспорту. Вказані задачі розріз-
няються вимогами до точності визначення координат техніки. 
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Рис. 2. Структура підсистеми моніторингу та керування рухомими об’єктами 

Моніторинг необхідний для запобігання несанкціонованим відхиленням руху тран-
спорту відносно встановлених маршрутів та базується на використанні звичайної сис-
теми GPS. Він забезпечується завдяки встановленню на транспортних засобах GPS-
трекерів. Отримані трекером географічні координати техніки разом з інформацією від 
підключених до нього датчиків та периферійних пристроїв передаються до сервера БД 
через мережу одного з операторів стільникового зв’язку. Обмін даними між трекером 
та ЦОД проходить у двосторонньому режимі. Зворотний канал може використовува-
тись для передачі сигналів керування периферійними пристроями (так, при підключен-
ні камер спостереження повинна надаватись можливість робити моментальні знімки 
зони спостереження на транспортному засобі). 

Підсистема моніторингу рухомих об’єктів забезпечує виконання таких основних завдань: 
− визначення та фіксацію даних про місцезнаходження за часом, пройденою відс-

танню, подією давачів, комбінування режимів збору координат; 
− підрахунок пробігу автомашини з урахуванням заокруглень дороги; 
− автоматичну буферизацію даних при недостатньому рівні сигналу GSM мережі; 
− фіксацію всіх зупинок та перевищень дозволеної швидкості; 
− фіксацію входження/виходу параметрів давачів за межі встановлених діапазонів з 

негайною передачею повідомлень до ЦОД; 
− сповіщення диспетчера про відключення живлення трекера водієм; 
− доступ до параметрів роботи системи керування транспортним засобом; 
− можливість голосового зв’язку з водієм та прослуховування салону автомашини. 
Для забезпечення високої точності визначення координат сільгосптехніки, яка не-

обхідна в точному землеробстві, передбачається проведення процедури корекції пока-
зань GPS давача за допомогою сигналів від мережі наземних RTK станцій. На основі 
координат, отриманих GPS давачем, і сигналів корекції від RTK станцій виконується 
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обчислення координат з високою точністю, які надалі можуть використовуватись для 
автоматичного прецизійного керування технікою. Для вирішення цих задач пропону-
ється оснащувати сільськогосподарську техніку системами автоматичного паралельно-
го кермування, застосування яких надає можливість проводити роботи в будь-який час 
протягом доби та в умовах обмеженої видимості. 

Оцінювання стану ґрунту можливо проводити в автоматичному та напівавтомати-
чному режимах. Напівавтоматичний режим аналізу стану ґрунту передбачає викорис-
тання портативного або стаціонарного лабораторного комплексу з прив’язкою до міс-
цевості відібраних проб ґрунту (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура підсистеми оцінювання стану ґрунту 

Експрес аналіз стану ґрунту на місцевості пропонується проводити з використанням 
портативної ранцевої лабораторії з подальшою реєстрацією результатів аналізу на 
планшетному комп’ютері з встановленим клієнтським програмним забезпеченням. Си-
стема може забезпечувати збереження результатів вимірювань як у режимі реального 
часу, так і працювати автономно. Для роботи в режимі реального часу планшетний 
комп’ютер повинен оснащуватись модулем бездротового зв’язку. Під час роботи в ав-
тономному режимі результати вимірювань зберігаються на флеш-карту планшетного 
комп’ютера та можуть бути передані до ЦОД у подальшому. 

Для аналізу ґрунту в умовах стаціонарної лабораторії забезпечується проведення 
автоматизованого забору проб ґрунту зі збереженням координат відібраних проб.  

Автоматичний аналіз ґрунту передбачає використання автоматизованого пересувно-
го комплексу або сканера, який дозволяє визначати механічний склад ґрунту, вміст во-
логи у ґрунті, рівень рН і кількість органічної речовини, не вдаючись до лабораторних 
аналізів і виключаючи витрати на відбір ґрунтових проб [5; 6]. Особливістю такого 
сканування є те, що всі три перераховані параметри вимірюються одночасно та автома-
тично передаються до ЦОД, що заощаджує час і витрати паливно-мастильних матеріа-
лів, при цьому точність результатів не поступається лабораторним дослідженням. За 
результатами сканування створюються високоточні карти, які слугують основою для 
диференційованого внесення добрив. 

Оцінювання стану посівів проводить агроном за результатами інспекції посівних 
площ та результатами аерофотозйомки, які можуть бути отримані із зовнішніх БД [2]. 
Під час оцінювання агроном заповнює поля відповідної форми на планшетному 
комп’ютері, дані з якої передаються до ЦОД (рис. 4). Технічним засобом, що забезпе-
чує виконання цієї операції, є планшетний комп’ютер, який має бути оснащений моду-
лем бездротового зв’язку. 

З метою оцінювання стану посівів також може виконуватись оперативна аерофотоз-
йомка сільськогосподарських угідь, яка передбачає використання радіокерованого без-
пілотного мобільного комплексу, що включає до свого складу безпілотний літальний 
апарат (БЛА) і робочу станцію наземного управління. 
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Рис. 4. Структура підсистеми оцінювання стану посівів 

Оцінювання стану операцій з підготовки ґрунту, внесення добрив, внесення за-
собів захисту рослин, засміченості бур’янами і хворобами. Постопераційне оціню-
вання стану для перерахованих операцій проводить агроном. Під час оцінювання агро-
ном заповнює поля відповідної форми на планшетному комп’ютері або робочій станції, 
дані з якої передаються до ЦОД (рис. 5). 
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Рис. 5. Структура підсистем: оцінювання стану операцій з підготовки ґрунту; оцінювання стану  
операцій з вирощування і збору врожаю; моніторинг за складськими приміщеннями, постачанням  

і використанням ресурсів 

Моніторинг за складськими приміщеннями, постачанням і використанням ре-
сурсів (ПММ, добрива, насіння, хімікати тощо) проводиться співробітниками відділу 
постачання. Структура підсистеми оцінювання стану сховищ зображена на рис. 5. 

Під час кампанії збору врожаю, на основі інформації про завантаженість кожного 
складу з виробленою продукцією, підсистемою логістики для кожного вантажного тра-
нспортного засобу формується маршрут доставки вантажу, який автоматично заванта-
жується в навігатор транспортного засобу. 

Оцінювання стану операцій з вирощування і збору врожаю. Постопераційне оці-
нювання якості виконання операцій проводить агроном. Під час оцінювання агроном 
заповнює поля відповідної форми на планшетному комп’ютері або робочій станції, дані 
з якої передаються до ЦОД. Структура підсистеми оцінювання стану операцій з виро-
щування і збору врожаю зображена на рис. 5. 

Технічними засобами, що забезпечують роботу трьох вищеперерахованих підсистем, 
є планшетний комп’ютер або робоча станція, оснащені модулем бездротового зв’язку. 

Моніторинг метеорологічних умов планується проводити з використанням набору 
стаціонарних та пересувних багатофункціональних агрометеостанцій. Кожна така стан-
ція в автономному режимі проводить вимірювання за набором показників та з програ-
мованим інтервалом надсилає архів з результатами вимірювань до ЦОД (рис. 6). Дані, 
що отримані від мережі метеорологічних станцій, використовуються функціональними 
підсистемами САУПР для побудови метеорологічних прогнозів та планування техноло-
гічних операцій. 
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Рис. 6. Структура підсистеми моніторингу метеорологічних умов 

Засоби контролю виробництва продукції, з одного боку, забезпечують систему 
інформацією, яка необхідна для складання карт врожайності, а з іншого – усувають 
можливість крадіжок продукції. Для цього збиральну техніку оснащують системою 
«Свій-Чужий», яка ідентифікує вантажний транспорт під час збирання врожаю та ви-
ключає можливість його несанкціонованого відвантаження. При відвантаженні зібрано-
го врожаю бортовою системою комбайна контролюється вага вантажу, який поміща-
ється в кожний транспортний засіб. Звіт про цю операцію надсилається до ЦОД. Після 
прибуття транспортного засобу на склад проводиться його повторне зважування на ав-
томобільних вагах (рис. 7). Звіт про цю операцію також надсилається до ЦОД. 
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Рис. 7. Структура підсистеми контролю виробництва продукції 

Підсистема нотифікації, обміну терміновими донесеннями і розпорядженнями 
призначена для обміну повідомленнями (голосові, sms, e-mail) між співробітниками розпо-
діленої системи. Вона може використовуватися у двох режимах: режимі доставки терміно-
вих донесень від виконавців технологічних операцій до відповідних диспетчерів та управ-
лінців, які приймають рішення (режим Alert), і режимі автоматичного відсилання роз-
поряджень чи наказів з ЦОДУ виконавцям технологічних операцій (режим нотифікації). 

Режим Alert базується на класифікації та формалізації термінових донесень особам, 
які відповідальні за прийняття тих чи інших рішень. Після доставки донесення управлі-
нець запускає додаток, що генерує варіанти рішень, одне з яких вибирається як робо-
чий. Робоче рішення автоматично оформляється у формалізованому вигляді і розсила-
ється виконавцям. Робота підсистеми забезпечується завдяки використанню у складі 
ЦОД автоматичної телефонної станції (PBX) та певного мереженого і телекомунікацій-
ного обладнання (рис. 1). 

Висновки. Запропоновані технічні рішення та комплекс технічних засобів збору та 
оброблення інформації про об’єкт керування забезпечують роботу всіх функціональних 
підсистем САУПР та дозволяють реалізувати на їх основі сучасну інформаційну систему 
керування сільськогосподарським підприємством, яка, у свою чергу, забезпечує значне 
підвищення ефективності землеробства та більш раціональне використання природних 
ресурсів. 
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Запропонована технічна архітектура системи має достатню гнучкість реалізації та 
розширюваність, вона дозволяє підлаштовувати обчислювальні можливості ЦОД та 
пропускну здатність каналів зв’язку під конкретні вимоги до швидкості оброблення не-
обхідного потоку інформації. Також не виключається можливість введення до складу 
САУПР нових функціональних підсистем та заміщення запропонованих класів техніч-
них засобів збору інформації іншими типами. 
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THE ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF INCREASE OF EFFIC IENCY OF 
AGRICULTURAL PRODUCTION AT THE APPLICATION OF GIS IN THE TASKS 

OF MANAGEMENT 
Проведено визначення ефективності сільськогосподарського (с.-г.) виробництва і стану ґрунтів України через 

порівняння з країнами, які за такими характеристиками, як природні умови, площа, кількість населення тощо, поді-
бні з Україною. Проаналізовано можливості використання геоінформаційних систем як одного з найбільш перспек-
тивних напрямків підвищення ефективності управління с.-г. виробництвом, які є інструментом для практичної реа-
лізації нових підходів до управління сільським господарством на основі просторового відображення об’єктів, що 
мають певні розміри та положення у просторі, а технологія просторових баз даних, може гарантувати адекватне 
комп’ютерне подання цієї інформації. Розглянуто технології прийняття рішень і приклади задач с.-г. виробництва, 
що вирішуються за допомогою та при використанні ГІС. 

Ключові слова: сільське господарство (с.-г.), стан ґрунтів, ефективність управління, геоінформаційні системи 
(ГІС), геоінформаційні технології (ГІТ). 
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Проведено определение эффективности сельскохозяйственного (с.-х.) производства и состояния почв Украины пу-
тем сравнения со странами, которые по таким характеристикам, как природные условия, площадь, население и т. д., 
сходные с Украиной. Проанализированы возможности использования геоинформационных систем как одного из наиболее 
перспективных направлений повышения эффективности управления с.-х. производством, которые являются инструмен-
том для практической реализации новых подходов к управлению сельским хозяйством на основе пространственного ото-
бражения объектов, имеющих определенные размеры и положение в пространстве, а технология пространственных баз 
данных, может гарантировать адекватное компьютерное представление этой информации. Рассмотрены технологии 
принятия решений и примеры задач с.-х. производства, решаемые с помощью и при использовании ГИС. 

Ключевые слова: сельское хозяйство (с.-х.), состояние почв, эффективность управления, геоинформационные 
системы (ГИС), геоинформационные технологии (ГИТ). 

Determination of efficiency of agricultural production and state of soils of Ukraine is conducted by comparing to the 
countries, what similar with Ukraine on such characteristics as natural terms, area, amount of population, and others like 
that. Analysed possibilities of the use of the geographic information systems as one of the most perspective directions of 
increase efficiency of management of agricultural operations, which are an instrument for practical realization of the new 
approaches to the management agriculture on the basis of spatial reflection of objects, that have a certain size and position 
in space, together with the technology of spatial databases can ensure adequate computer representation of the information. 
The technologies decision-making and examples of tasks of agricultural production, which are can be solved by GIS and at 
the using of GIS, are described. 

Key words: agriculture (agricultural) soil condition, performance management, geographic information systems (GIS), 
geographic information technologies (GIT). 

Постановка проблеми. Україна має сприятливі природні умови для розвитку сільсь-
кого господарства (с.-г.). Територія її дорівнює 60 млн 335 тис. га, при цьому майже 95 % 
території є рівниною, гірські системи Карпат і Криму становлять 5 %, а ліси займають 
16 %. Станом на 1 січня 2012 p. 77 % земель України займають землі с.-г. угіддя, що ста-
новить 42,766 млн га або 70,3 % (0,8 % площі с.-г. земель світу). 

За підрахунками фахівців, при ефективному землекористуванні наші знамениті чорно-
земи здатні прогодувати щонайменше 300-320 млн людей. Проте з кожним роком цей по-
тенціал стає все менш вражаючим. Українські ґрунти втрачають свої родючі якості. «Про-
цвітаючі українські чорноземи – це вже міф. Нині ми живемо на деградованих землях» [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У різний час проблемою пошуку й обґрун-
туванню шляхів підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробниц-
тва займалися такі провідні вчені, як І. Г. Кириленко, Ю. С. Коваленко, Ю. О. Лупенко, 
П. М. Макаренко, А. В. Македонський, М. Й. Малік, В. М. Нелеп, Б. Пасхавер, Ю. А. Пол-
тавський, П. Т. Саблук, М. Ф. Соловйов, В. Й. Шиян та багато інших. Загальнотеоретичні 
розробки з картографії, положень сільськогосподарського, земельно-ресурсного та геоін-
формаційного забезпечення вивченості природних ресурсів України висвітлені у працях 
вітчизняних та зарубіжних географів і картографів: О. М. Берлянта [2], О. В. Донцова, 
А. П. Золовського, Т. І. Козаченко, І. Ю. Левицького, М. І. Нікішова, Г. О. Пархоменко, 
В. П. Руденка, К. О. Саліщева, А. С. Харченка та інших. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. За оцінками україн-
ських учених, понад 40 % с.-г. земель вже піддані деградації. Найбільш розповсюдже-
ними її видами є втрата ґрунтами гумусу та поживних елементів, переущільнення, еро-
зія. Наслідком всіх цих процесів стає втрата родючості української ріллі. Визначення 
реального стану ґрунтів і ефективності с.-г. виробництва України доцільно виконати 
через порівняння з країнами, які за певними характеристиками (природні умови, площа 
території, кількість населення, політичні процеси тощо) подібні з Україною. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є оцінити можливості використання геоін-
формаційних систем і технологій як одного з найбільш перспективних напрямків підви-
щення ефективності управління с.-г. виробництвом. Визначити ефективність с.-г. вироб-
ництва і стану ґрунтів України за допомогою порівняння з країнами, які за природними 
умовами, площею, кількість населення та іншими характеристиками подібні з Україною. 

Виклад основного матеріалу. Відсоток сільського населення [3] в Україні становить 
31,9 % (рис. 1). За цим показником Україну випереджає тільки Польща, що свідчить про 
успішність аграрних реформ у цій країні – люди обирають для життя сільську місцевість. 
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Рис. 1. Частка сільського населення, % Рис. 2. Діаграма розораності земель України  

і провідних країн Європи 

Частка зайнятих у с.-г. в Україні найвища (15,8 % у 2008 р.). Подібно високий від-
соток лише у Польщі (14 %) [3]. У всіх інших країнах та у середньому по ЄС цей пока-
зник суттєво нижчий – від 2 до 5 %. Загальною є тенденція до його суттєвого зниження. 
Частка орних земель (від загальної площі земель) в Україні найбільша з-поміж усіх взя-
тих для порівняння країн (56,1 %), й фактично залишається незмінною. Лише в Угор-
щині (50,6 %) та Польщі (41,2 %) цей показник близький за значенням до українського. 
Середнє значення по ЄС – 26 %. Найменша частка – у Росії (7,4 %). У високорозвине-
них Франції та Німеччини розорана приблизно третина земель (рис. 2) [3]. 

На одного мешканця України в середньому припадає 0,81 га с.-г. угідь, у тому числі 
0,64 га ріллі, тоді як середньоєвропейські показники дорівнюють відповідно 0,44 та 
0,25 га. В Європі Україна займає 5,7 % території, її с.-г. угіддя – 18,9 %, рілля – 26,9 %. 
Частка продукції с.-г. у ВВП в Україні є однією з найвищих (8,2 %) і у 2010 р. за цим 
показником Україна поступалася лише Білорусі (9,2 %). У високорозвинених Франції 
та Німеччини на с.-г. припадає всього 1-2 % ВВП (рис. 3) [3]. 
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Рис. 3. Частка с.-г. у складі ВВП, % Рис. 4. Додана вартість на одного працівника (євро) 

Слід відзначити загальну тенденцію до скорочення цієї частки у всіх без винятку 
досліджуваних країнах. Та навіть на цьому фоні темпи скорочення цієї частки в Україні 
є одними з найшвидших – з 1991 р. вона зменшилася у 2,8 рази. При цьому додана вар-
тість на одного працівника у с.-г. в Україні (рис. 4) найнижча і має дуже низьке абсо-
лютне значення. Вона у 7 разів нижча за середню по ЄС, у 13 разів – за показник Німе-
ччини, та майже у 24 (!) рази – за показник Франції. 

Індекси виробництва (харчових продуктів, а також продукції тваринництва та рос-
линництва) наочно свідчать про спільність процесів, які відбуваються у постсоціалісти-
чних країнах: різке падіння виробництва у 90-х рр. ХХ ст. та подальше поступове на-
рощення у результаті реформування галузі. Найвищі індекси – у Білорусі, однак це, 
принаймні частково, пов’язано з тим, що й падіння там було чи не найглибшим. Для ЄС 
та старих його членів характерною є стабільність індексів, що опосередковано свідчить 
про ефективність заходів з регулювання аграрного сектору. 

На підставі порівняння динаміки зміни індексів можна зробити ще один важливий 
висновок: в Україні та в Угорщині має місце порушення пропорцій між тваринництвом 
та рослинництвом на користь останнього. 
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Ефективність використання земельних ресурсів в Україні значно нижча, ніж у серед-
ньому по Європі. Так, урожайність зернових в Україні найнижча і майже вдвічі нижча за 
середню по ЄС та втричі – за врожайність у Німеччині чи Франції (рис. 5). 

Зростання виробництва продукції рослинництва в Україні спричинено не стільки 
високою врожайністю, скільки утриманням найвищого показника розораності та збіль-
шенням частки земель під зерновими [3]. Частка земель під зерновими з 1991 р. в Укра-
їні зросла на 9 %, у той час як у Німеччині – лише на 1 %, а у Франції – навіть дещо 
знизилася. Правда, ця частка в Україні досі дещо нижча, аніж у цих країнах. 

Сумарна ефективність використання угідь в Україні значно нижча, ніж у розвину-
тих країнах Європи. У 2004 р., наприклад, вона була майже втричі нижча, аніж у Поль-
щі, та у 8-9 разів нижча, аніж у Німеччині чи Франції (рис. 6) [3]. 

Урожайність зернових кг/га у країнах Європи
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Рис. 5. Урожайність зернових, кг/га Рис. 6. Дохід з 1 га сільгоспугідь 

За даними експертів українського аграрного ринку [3], середній врожай пшениці з гек-
тара українських чорноземів ледь дотягує до 3 тонн, а у Великій Британії, Франції, Німеч-
чині з далеко нечорноземного гектара намолочують у середньому більше 7 тонн. Одна з 
причин такої ситуації – низька поживність наших ґрунтів. За останні сто років вміст гумусу 
(комплексу різних органічних з’єднань, запас поживних речовин, утворений у ґрунті у про-
цесі життєдіяльності ґрунтових організмів) зменшився з 13-14 % до 3-5 %, причому лише за 
останні п’ять років – на 0,04 відсотка. Щоб підтримати необхідний баланс гумусу, в ріллю 
слід вносити органічні добрива. Раніше підтримка цього балансу «лягала на плечі» вітчиз-
няного тваринництва. Проте нині поголів’я худоби значно зменшилося (на 1 га ріллі в Укра-
їні припадає вдесятеро менше великої рогатої худоби, ніж у країнах Західної Європи). 

За даними Національної академії аграрних наук України за 2010 р., під урожай аг-
рокультур в останні роки вносилося в середньому в 17 разів менше органічних добрив, 
ніж потрібно. Рілля відчуває і брак поживних мінеральних речовин. У 2010 р. їх внесе-
но близько 8 тис. т – а це втричі менше, ніж у 90-х роках ХХ ст.  

Вплив ерозії ґрунтів не менш вражаючий. Згідно з даними Інституту ґрунтознавства 
та агрохімії ім. О. Соколовського [3], щорічно саме ерозія призводить до втрат до 
1 млн т гумусу, до 0,9 млн т азоту та фосфору, до 12 млн т калію. Втрати продукції зем-
леробства саме з цієї причини перевищують 9-12 млн т зернових одиниць щорічно. 

Ще один важливий фактор ефективності – рівень механізації. За цим показником Укра-
їна разом з Білоруссю значно відстають від інших країн. Найвищим рівень механізації є у 
Польщі – він вищий за середній по ЄС у 1,75 рази, а за український – у 12 (!) разів (рис. 7). 

Очевидно і в цьому випадку суттєву роль відіграє той факт, що у Польщі головними 
учасниками ринку є малі фермерські господарства. Попри це, найвищий показник ме-
ханізації можна вважати певним свідченням того, що Польща обрала вдалу модель ре-
формування аграрного сектору. 

З цього порівняння можна зробити певні узагальнюючі висновки. С.-г. в Україні по-
рівняно з іншими європейськими країнами не є ефективним. Незважаючи на значно біль-
шу, ніж у будь-якій європейській країні концентрацію земель у одного виробника, ефек-
тивність одного гектара сільгоспугідь в Україні є суттєво нижчою. 
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Однією з причин цього є те, що у 90-і рр. ХХ ст. в Україні різко зменшились поста-
вки і внесення мінеральних добрив та засобів захисту рослин. У 1994 р. господарства 
внесли на гектар ріллі лише 26 кг мінеральних добрив у перерахунку на діючу речови-
ну, що у 5,5 рази менше, ніж у 1990 р. і в 13 разів менше, ніж у країнах з розвиненою 
економікою. Внесення на поля органіки недостатнє. До того ж не вистачало техніки для 
її вивезення. За цим показником у 2008 р. Україна у 4,3 рази відставала від середнього 
по ЄС показника (рис. 8), майже у 6 разів – від Польщі. Слід відзначити тенденцію до 
зменшення застосування добрив у ЄС та до збільшення – у постсоціалістичних країнах. 
А у лідери за цим показником вийшла Білорусь (237 кг добрив на гектар), що у 7,2 (!) 
рази більше, аніж в Україні (32,8 кг/га). 

Кількість тракторів на 100 км. кв. ріллі, шт.
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Рис. 7. Кількість тракторів на 100 км2 ріллі, шт Рис. 8. Внесення мінеральних добрив на 1 га 

Великі території, зайняті с.-г. угіддями, достатньо складно контролювати через не-
стачу точних і актуальних карт, нерозвинену мережу пунктів оперативного моніторин-
гу, наземних станцій, у тому числі і метеорологічних, відсутність аерокосмічної підт-
римки, зважаючи на дорожнечу утримання штату тощо. Крім того, в силу різного роду 
природних процесів відбувається постійна зміна кордонів посівних площ, характерис-
тик ґрунтів та умов вегетації на різних полях і від ділянки до ділянки. Усі ці фактори 
перешкоджають отриманню об’єктивної, оперативної інформації, необхідної для конс-
татації поточної ситуації, її оцінювання і прогнозування. А без цього практично немож-
ливе збільшення виробництва с.-г. продукції, оптимізація використання земель, прогно-
зування врожайності, зменшення витрат і підвищення рентабельності. 

Одним з найперспективніших напрямків підвищення ефективності управління с.-г. 
виробництвом є використання геоінформаційних систем (ГІС) та геоінформаційних те-
хнологій (ГІТ), які забезпечують ефективне управління аграрним господарством і по-
даються у вигляді автоматичної системи планування та підтримки прийняття рішень 
землекористування, орієнтованих на розвиток аграрного бізнесу при максимально ефе-
ктивному використанні с.-г. земель [4]. 

Сільське господарство – це одна з галузей економіки, де ключове значення для при-
йняття рішень має просторова інформація. Для складання бюджету, для планування і ко-
нтролю за ходом виконання робіт потрібно чітко уявляти кількість оброблюваних земель, 
їх місцезнаходження, поточний стан та історію, місце розташування і стан під’ їзних до-
ріг, інфраструктуру об’єктів. Крім того, с.-г. роботи дуже чутливі до погодних умов, а це 
означає, що для своєчасного прийняття управлінських рішень при їх зміні, необхідна ін-
формація про поточне місцезнаходження рухомої техніки і персоналу для забезпечення 
можливості їх оперативного перекидання з однієї ділянки на іншу. Для безпосереднього 
керівника або агронома господарства ризики від використання недостовірних планово-
картографічних матеріалів можуть частково компенсуватися досвідом роботи на цій те-
риторії. А ось інвестори і компанії, що займаються страхуванням врожаїв, у такій ситуа-
ції можуть покладатися лише на чесне слово керівництва на місцях. 

При створенні ГІС с.-г. підприємств повинні бути вирішені завдання [5]: 
1) забезпечення інформаційної підтримки всіх видів діяльності с.-г. підприємств; 
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2) створення умов для здійснення моніторингу за плановими строками виконання робіт; 
3) створення умов для здійснення моніторингу за дотриманням технологічних норм 

виконання с.-г. робіт; 
4) моніторинг стану вирощування с.-г. культур; 
5) моніторинг автотранспорту, задіяного у с.-г. виробництві; 
6) забезпечення можливості оперативного отримання користувачами (згідно з 

установленими правами доступу до відповідної інформації) даних з ГІС про стан земе-
льних угідь, технічних засобів, місцезнаходження рухомої техніки; 

7) забезпечення надійного захисту геоінформаційних та робочих даних системи. 
ГІС є технічним засобом інтеграції та аналізу різноманітної інформації. Це картог-

рафічна інформація (ґрунтові, топографічні, гідрометеорологічні, гідрогеологічні та 
інші карти, карти землекористування), а також будь-яка інша цифрова інформація про 
властивості ґрунтів. ГІС дозволяє зіставити, проаналізувати, графічно представити, 
оновити, реконструювати інформацію в зручному для користувача вигляді, побудувати 
нову карту, таблицю, графік, тобто отримати принципово нову інформацію. ГІС дозво-
ляють візуалізувати сценарії, вирішувати складні проблеми, виробляти ефективні рі-
шення [2]. ГІС здатна організувати тематично різноманітну просторову інформацію, 
виконувати з нею багато дій і забезпечувати автоматизований аналіз, передусім, при 
прецензійному землеробстві [6; 7]. 

Подібні системи дозволяють: 
- забезпечити інформаційну підтримку прийняття рішень і корегування планових 

завдань тощо; 
- ефективно планувати агротехнічні операції; 
- оцінювати стан ґрунтів і формування структури посівних площ; 
- здійснювати моніторинг ходу с.-г. кампаній та інших видів робіт; 
- здійснювати моніторинг агротехнічних операцій і стану посівів; 
- ефективно вирішувати логістичні завдання (планування, моніторинг і аналіз ви-

користання техніки); 
- здійснювати прогнозування урожайності культур і оцінювати втрати. 
Інформаційна підтримка прийняття рішень. Для забезпечення керівників ком-

плексом необхідної для прийняття управлінських рішень інформації на платформі ГІС 
створюється база даних (рис. 9), що містить: 

- цифрову модель місцевості, на якій здійснюються агротехнічні операції; 
- дані дистанційного зондування; 
- інформацію про властивості і характеристики ґрунтів; 
- карти посівів за роками; 
- історію оброблення полів тощо. 
Для більш ефективного використання агрономічна ГІС повинна включати багато-

шарову електронну карту господарства та атрибутивну базу даних історії полів з інфо-
рмацією про всі агротехнічні заходи. Обов’язково повинні бути включені тематичні 
шари мезорельєфу, відомості про крутизну схилів і їх експозиції, мікроклімат, рівні 
ґрунтових вод, вміст гумусу в ґрунті тощо. 

Атрибутивна база даних, що містить дані різного описового характеру, пов’язана з 
шарами електронної карти. Прив’язку доцільно почати з гідрографічної мережі, яруж-
но-балочного комплексу і доповнити дорожньою мережею та іншими об’єктами інфра-
структури. До об’єктів цифрової карти також прив’язують базу даних, що включає ін-
формацію про посівні площі, дані про стан ґрунтів тощо. Для розв’язку задач 
комплексного аналізу с.-г. виробництва доцільно використовувати електронні карти з 
результатами даних дистанційного зондування. 
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Використання таких методів дозволяє отримувати деталізовану інформацію про ве-
ликі території (с.-г. підприємство, адміністративний район тощо). Можливість визна-
чення конфігурації полів, їх орієнтування, площі, напрямки оранки, стану полів на мо-
мент зйомки і сприяє оперативному оцінюванню с.-г. угідь [8]. 

Наприклад, знаючи, як змінюється спектральна яскравість рослинності протягом ве-
гетаційного періоду, можна за тоном зображення полів (рис. 9) судити про їх агротех-
нічний стан. Після перезимівлі стан озимих культур оцінюється за розбіжностями у ко-
льорі здорових і загиблих рослин, стан озимих та ярих до збирання врожаю – на основі 
врахування ступеня покриття ґрунту сходами посівів і рівномірності їх розподілу тощо. 

 

 
Рис. 9. Приклад використання даних ДЗЗ у ГІС сільськогосподарського призначення 

Методи дистанційного зондування (ДЗЗ) сьогодні широко використовуються в аг-
ропромисловому комплексі багатьох країн світу (США, Канада, країни Євросоюзу, Ін-
дія, Японія та ін.). Найбільш відомим прикладом діючих систем с.-г. моніторингу мож-
на віднести проекти MODIS і MARS (The Monitoring of Agriculture with Remote 
Sensing), що реалізуються Об’єднаним дослідницьким центром Єврокомісії з монітори-
нгу с.-г. земель. Використовувані цим центром технічні засоби (космічні супутники) та 
відповідне програмне забезпечення дозволяють визначати площі земель і посівів, стан 
рослин і врожайність с.-г. культур [4; 7]. Все це дозволяє виробляти заходи щодо стабі-
лізації рівня прибутковості с.-г. виробників через застосування гнучкої системи цін, 
квот і експортно-імпортних відносин, коригувати податкову політику. 

Таким чином, створення системи інформаційної підтримки процесів прийняття рі-
шень на основі ГІТ дозволяє підвищити загальну ефективність с.-г. виробництва за ра-
хунок надання актуальної аналітичної інформації за всім комплексом необхідних пара-
метрів для прийняття оптимальних і своєчасних управлінських рішень. 

Планування агротехнічних операцій. Інформаційні системи управління на базі 
ГІТ відіграють важливу роль у плануванні агротехнічних операцій. 

Агротехнічне планування включає в себе такі види робіт: 
- розрахунок потенціалу та ефективності кадрів та земельних ресурсів; 
- обмір полів (наприклад, за допомогою об’ їзду по контуру з високоточним GPS-

обладнанням з максимальною точністю 1-3 см); 
- складання структури посівних площ і сівозмін у форматі векторної електронної карти; 
- аналіз потреби у техніці й обладнанні; 
- розрахунок необхідної кількості добрив; 
- формування черговості операцій оброблення ґрунту, внесення добрив та засобів захисту. 
Планування, здійснюване на основі даних ГІС, дозволяє скоротити (або повністю ви-

ключити) простої в роботі у разі нестачі кадрів або техніки, знизити вартість агротехніч-
них операцій на одиницю оброблюваної площі і поліпшити показники врожайності. 
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Моніторинг агротехнічних операцій і стану посівів. У процесі вирішення цього 
завдання здійснюється реєстрація всіх агротехнічних операцій, витрат на їх проведення, 
фіксація стану посівів за допомогою наземних вимірювань, експертних оцінок агроно-
мів і даних дистанційного зондування Землі (аеро- і космічних знімків). 

Аналіз кінцевого результату і складання звітів. За допомогою ГІС зручно прово-
дити аналіз усіх проведених агротехнічних операцій і відображати цю інформацію у ви-
гляді карт, таблиць, графіків. Також з’являється можливість комплексно аналізувати об-
сяг витраченого насіння, витрати пестицидів і добрив, надходження продукції з полів, 
реалізацію зерна з поля і з току. При цьому дані можуть збиратися як з диспетчерського 
центру, так і зніматися з електронних ваг, встановлених на складах або токах. Знизити 
витрати насіння і добрив стає можливим, наприклад, при зведенні до мінімуму перекрит-
тів посівних смуг за рахунок використання системи паралельного водіння тощо. 

Прогнозування урожайності культур та оцінювання втрат. Система прогнозування 
урожайності будується на методах спостереження за станів посівів з урахуванням впливу 
природно-кліматичних умов. Ця технологія дозволяє відслідковувати динаміку розвитку 
с.-г. культур, умов вегетації, визначати терміни їх дозрівання і оптимальні терміни початку 
збирання, проводити економічний аналіз при мінімальному і максимальному рівнях вро-
жайності стабільно можливих для конкретних умов. Для більш точного визначення рівня 
урожайності на полях господарства використовується система комп’ютерного моніторингу. 

Аналіз даних у цій системі здійснюється засобами картографічного аналізу, що дає мо-
жливість одержувати просторово визначені дані приросту або зниження продуктивності. 

У результаті прогнозування урожайності культур і оцінювання втрат керівництво 
може розрахувати оптимальну ціну на обладнання і матеріали, яких підприємство буде 
потребувати у майбутньому, і визначити закупівельні ціни на с.-г. продукцію. 

Планування, моніторинг і аналіз використання техніки. Геоінформаційна підт-
римка при розв’язку перерахованих завдань передбачає: 

- складання графіків використання техніки та її ремонту; 
- аналіз використання техніки та пально-мастильних матеріалів (усіх переміщень 

техніки, розрахунок пробігу та оброблених площ); 
- визначення оптимальних маршрутів руху і транспортування техніки від бази до 

оброблюваних полів; 
- визначення оптимальних маршрутів доставки врожаю до пунктів прийому; 
- контроль за швидкістю переміщення техніки під час виконання польових робіт; 
- визначення довжини гону або оптимальної відстані між полями і пунктами здачі 

с.-г. продукції за цифровою картою; 
- формування облікових листів трактористів-машиністів; 
- формування шляхових листів автотранспорту. 
Також ГІС можуть надати істотну допомогу в удосконаленні процесів, що протікають у 

тваринницькому секторі, наприклад, ефективно і з незначними витратами вирішити такі 
завдання картування районів: з мізерною природною рослинністю; опустелювання внаслі-
док перевантаження пасовищ; деградації природної рослинності на пасовищах; з вибиван-
ням рослинності й ерозією ґрунтового покриву навколо водопоїв, на трасах перегонів то-
що; із забрудненими стоками тваринницьких комплексів і птахофабрик тощо. 

Керівному складу використання ГІТ допоможе здійснювати дистанційний контроль 
за роботою господарства (керувати процесами в реальному часі), а також на основі оде-
ржуваних звітів аналізувати ефективність вкладень у виробництво. 

Автоматизоване робоче місце (АРМ) агронома з використанням ГІТ: 
- передбачає ведення історії полів за врожайністю, с.-г. культурами, застосовува-

ним добривам і засобам захисту; 
- дозволяє планувати внесення добрив з урахуванням індивідуальних особливостей полів; 
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- надає інформаційну підтримку під час оцінювання якості робіт і виробленні про-
позицій щодо їх планування. 

ГІС дозволяють співробітникам економічного підрозділу проводити порівняльний 
аналіз планових і фактичних даних, автоматизувати облік робочого часу і формування 
звітів і довідок. 

Особливо важливі ГІТ в управлінні с.-г. виробництвом у регіонах з ризикованим зе-
млеробством. Для таких територій необхідний постійний контроль за умовами розвитку 
культур та проведенням агротехнічних і агрохімічних заходів. Нагляд може здійснюва-
тися як на окремих полях, так і в межах району, області або більш великій території. 

В європейських країнах використання ГІС-додатків вже давно стало необхідним ком-
понентом у системі управління сільським господарством. У нашій країні наявні у сільгосп-
виробників картографічні матеріали часто не придатні для ефективної роботи, відсутні до-
стовірні відомості як про місцевість, так і про характер землекористування, а рівень 
інформаційної підготовки працівників господарства, як правило, не відповідає сучасним 
вимогам. Відсутність систематизації і відображення на картах всіх даних агропромислової 
діяльності і результатів їх аналізу негативно впливає на ефективність с.-г. виробництва. 
Для керівництва підприємств це, насамперед, непродуктивні витрати, зниження врожайно-
сті та якості продукції. Впровадження прикладної ГІС і навчання співробітників допомагає 
в порівняно невеликі терміни підвищити ефективність роботи сільгосппідприємства. Прак-
тика показує, що період окупності інвестицій, спрямованих на впровадження прикладних 
ГІС, становить від 1 року до 3-5 років залежно від масштабу впроваджуваної системи, а 
перший ефект від впровадження системи виразно видно вже після закінчення першого се-
зону застосування. Конкурентоспроможність росте разом з прибутковістю бізнесу в ре-
зультаті зниження витрат і зростання ефективності використання наявних ресурсів. 

Залежно від складності вирішуваних завдань, що стоять перед с.-г. підприємствами, 
ГІС може мати достатньо потужне програмне забезпечення і тоді з її допомогою можна 
виконувати практично будь-які дії, обробляти значні масиви інформації, дешифрувати ко-
смічну інформацію, будувати карти, тобто виконувати значно більше операцій, ніж потрі-
бно при ефективному землеробстві. До таких ГІС відносяться ArcGIS, MapInfo, 
AutoCAD Map та інші. Проте дрібному і середньому землевласнику такі ГІС навряд чи бу-
дуть потрібні в найближчій перспективі, передусім через їх відносно високу вартість і не-
обхідність певних технічних засобів і професійних навичок. Тому доцільно розробляти 
спрощені ГІС, своєрідні комп’ютерні асистенти, які здатні обробляти просторово розподі-
лену інформацію та будувати карти врожайності культур і властивостей ґрунтів (рис. 10). 

 
Рис. 10. Приклади задач сільськогосподарського виробництва, що вирішуються за допомогою ГІС 

Висновки і пропозиції. Застосування новітніх інформаційних технологій, перед 
усім ГІС і ДЗЗ, у с.-г. виробництві є необхідною умовою його підвищення. 

Для ефективного управління с.-г. процесом підготовки, посіву та збору врожаю не-
обхідно використовувати спеціальне сучасне обладнання, таке як системи супутникової 
навігації, дозатори, вимірювальні датчики та інше, яке дозволяє при взаємодії зі спеціа-
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льним програмним забезпеченням отримати точні розрахунки різних с.-г. показників і 
отримати експертну підтримку, тим самим підняти якість і кількість врожаю. Важли-
вим елементом процесу збору та аналізу є програмне й апаратне забезпечення та їх вза-
ємозв’язок. У процесі подальшого розроблення повинні бути апробовані і доопрацьо-
вані нові авторські алгоритми оброблення та аналізу с.-г. даних, а також схемотехнічні 
рішення нового обладнання для встановлення на с.-г. техніку. 
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ANALYSIS OF DIAGNOSTIC METHODS ON THE FUNCTIONAL  
BLOCKS LEVEL 

Запропоновано аналіз методів діагностики радіоелектронних пристроїв з використанням формального мате-
матичного апарата. Використання цих методів сприятиме підвищенню якості та оперативності проведення захо-
дів з ремонту радіоелектронних пристроїв. 

Ключові слова: діагностика, функціональний блок, радіоелектронні пристрої. 
Предложено анализ методов диагностики радиоэлектронных устройств с использованием формального мате-

матического аппарата. Использование этих методов будет способствовать повышению качества и оперативнос-
ти проведения мероприятий по ремонту радиоэлектронных устройств. 

Ключевые слова: диагностика, функциональный блок, радиоэлектронные устройства. 
The analysis of diagnostic methods of electronic devices using formal mathematical apparatus is presented in the 

article. Usage of these methods will improve the quality and efficiency of the repair of electronic devices. 
Key words: diagnostics, functional block, radioelectronic devices. 



№ 3 (67), 2013 ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

VISNYK OF CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

 184

Постановка проблеми. Останнім часом елементна база цифрових пристроїв набула 
суттєвих ускладнень. Це характеризується, по-перше, високим ступенем інтеграції еле-
ментів, по-друге, високими робочими частотами, по-третє, складністю виявлення і лока-
лізації відмов, які виникають, по-четверте, новими принципами побудови радіоелектрон-
них пристроїв. Такі особливості сучасної елементної бази радіоелектронних пристроїв 
обумовлюють зниження їх функціональної надійності. Це ускладнює організацію екс-
плуатації, обслуговування і ремонту пристроїв та приводить до збільшення часу локалі-
зації як складової часу діагностики дефектних радіоелектронних компонентів. 

Використання застарілих методів діагностики, недостатня укомплектованість су-
часними засобами діагностики й ремонту, недосконалість існуючих робіт, що не забез-
печують задану якість і своєчасність під час проведення діагностики, стають неадапто-
ваними для нових зразків радіоелектронної техніки. Крім того, непристосованість 
нормативно-технічної документації виробів до задач технічної діагностики ускладнює 
можливість проведення технічної діагностики радіоелектронних пристроїв. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз системи технічного обслугову-
вання і ремонту показав конкретні недоліки в експлуатації, організації технічного об-
слуговування та проведенні ремонту радіоелектронних пристроїв [1; 2]. Зростання се-
реднього часу відновлення радіоелектронного пристрою призводить до зниження його 
коефіцієнта готовності ГK  (1): 

во
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Г ТТ

Т
К

+
= , (1) 

де oT  – середній наробіток на відмову, вT  – середній час відновлення [3; 4]. 

У сучасних умовах швидкого розвитку елементної бази вимоги до основних показ-
ників надійності радіоелектронної техніки (середній час відновлення і коефіцієнт гото-
вності) становляться більш жорсткими [2]. 

Мета статті. Метою статті є проведення аналізу методів діагностики радіоелект-
ронних пристроїв, виявлення переваг і недоліків цих методів та надання пропозицій для 
діагностики несправностей. 

Виклад основного матеріалу. Метод, заснований на побудові таблиці несправ-
ностей. Будь-яка технічна система для технічної діагностики може бути розділена на 
функціональні блоки. При цьому складні функціональні елементи можуть бути розді-
лені на більш прості. Межею такого поділу є первинні функціональні елементи, які до-
статньою мірою визначають місце відмови у пристрої. 

Вихідний сигнал функціонального елемента залежить від його внутрішнього стану і 
зовнішнього впливу. Якщо для функціонального елемента зафіксувати значення вхід-
них сигналів, то вихідний сигнал буде характеризувати його внутрішній стан. Справ-
ному стану в ідеальних умовах відповідає деяке значення вихідного сигналу. В реаль-
них умовах при невеликих відхиленнях вихідного параметра від номінального значення 
функціональний елемент не втрачає своєї працездатності. Тому працездатному стану 
функціонального елемента в нормальних умовах відповідає знаходження вихідного па-
раметра у полі допуску, а вихід за його межі розглядається як відмова. 

Функціонально-логічна модель у межах цього алгоритму відрізняється від звичайної 
функціональної схеми, насамперед вибором функціональних елементів. Якщо у функціо-
нальній схемі первинні функціональні елементи вибираються, виходячи зі зручності опи-
су процесів функціонування системи, то первинні функціональні елементи моделі під час 
здійснення технічної діагностики її стану визначаються заданою точністю локалізації не-
справності. 

Обраний функціональний елемент може безпосередньо використовуватися в ролі 
первинного, за умови, що він має тільки один вихідний сигнал. В іншому випадку не-
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обхідно подальше ділення блока, в процесі якого виділяються частини, що визначають 
значення кожного з вихідних сигналів. 

Кожен первинний функціональний елемент може перебувати в одному з двох мож-
ливих станів: 

- працездатному; 
- непрацездатному. 
Модель, яка описує пристрій, відповідає таким властивостям: 
1) кожен блок може мати тільки один вихід, який може бути з’єднаний з будь-якою кіль-

кістю входів інших блоків. Кількість входів блока не обмежене. Якщо у блоці необхідно 
контролювати більше одного виходу, то такі блоки розбиваються на блоки за кількістю 
контрольованих виходів і у кожного блока залишаються тільки ті, які формують цей вихід. 
Також можна об’єднувати кілька виходів в один, але перевірка для них буде суміщена; 

2) виходи різних блоків не можуть бути об’єднані; 
3) для кожного блока відомі діапазони вхідного і вихідного сигналів, а також спосіб 

їх контролю; 
4) блок вважається несправним, якщо значення сигнала виходить за допустимі межі; 
5) неприпустиме значення хоча б одного вхідного сигнала приводить до появи не-

припустимого сигнала на виході; 
6) якщо вихідний сигнал одного блока є вхідним для іншого, то допустимі значення 

сигналів збігаються; 
7) ланцюг між елементами вважається справним. Якщо потрібно контролювати ла-

нцюг, то він замінюється окремим блоком. 
На рис. 1 показано приклад простої моделі, де 21, XX  – входи об’єкта контролю, 

kQ ( 6,,1K=k ) – функціональні блоки, kZ ( 6,,1K=k ) – внутрішні виходи блоків 

об’єкта контролю, 21,YY  – зовнішні виходи пристрою. 
Виходячи з моделі пристрою, задається перелік відмов і будується таблиця можли-

вих станів. 

 
Рис. 1. Приклад функціонально-логічної моделі 

Таблиця функцій несправності являє собою таблицю, в якій кожна з колонок відпові-
дає одному стану об’єкта контролю, а рядок – можливій перевірці. Розглядаючи будь-
який пристрій, описаний за допомогою функціонально-логічної моделі, він може перебу-
вати в одному справному і в деякій кількості несправних станів, яка відповідає кількості 
блоків у моделі. 

Вихід будь-якого первинного функціонального елемента моделі має номінальний 
сигнал з параметрами в межах поля допуску, якщо на його входи подані номінальні си-
гнали в межах полів допуску і сам функціональний блок працездатний. Такий стан у 
таблиці несправностей позначається "1" , тобто 1=kZ . Протилежний стан, коли вихід-
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ний сигнал будь-якого функціонального елемента виходить за межі поля допуску, поз-
начається "0"  ( 0=kZ ). Стан функціонального блока також позначається символами 

"0" , "1" : при працездатному стані 1=kQ , а непрацездатному – 0=kQ . 

Для заповнення таблиці функцій несправностей здійснюється аналіз функціональ-
но-логічної моделі і складаються функції умов роботи блоків (2): 

kkk FQZ ∧= , (2) 

де kZ  – значення виходу функціонального блока, kQ  – стан функціонального блока, kF  

– кон’юнкція значень входів функціонального блока. 
Цей метод має досить високу універсальність опису пристрою, що діагностується, але 

накладає обмеження на визначення блоків, так як вони повинні мати тільки один вихід. 
Алгоритм мінімізації діагностичної таблиці. У діагностичній таблиці (табл. 1) по-

рядково визначається сумарна кількість нулів і записується значення функції переваги 
W за кількістю нулів. Функціональні елементи по-різному чутливі до появи відмов. На-
приклад, сигнал першого елемента 1Z  реагує тільки на один вид відмови ( 1S ), а сигнал 

десятого елемента 10Z  – на більшість видів відмов ( 1S , 2S , 3S , 4S , 5S , 6S , 8S , 11S ). У виб-

раному рядку проглядаються одиничні сигнали.  
Таблиця 1 

Приклад діагностичної таблиці 
 1S  2S  3S  4S  5S  6S  7S  8S  9S  10S  11S  12S  W  

1Z  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2Z  0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

3Z  0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

4Z  0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

5Z  0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 

6Z  0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 4 

7Z  0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 6 

8Z  0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 

9Z  0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 5 

10Z  0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 8 

11Z  0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 8 

12Z  0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 6 

По кожному одиничному сигналу проглядається стовпець до появи нульового сиг-
налу. По нульовим значенням сигнала у стовпці вибираються функціональні елементи, 
з яких складається мінімізована таблиця. Мінімізація таблиці триває до виявлення од-
ного функціонального елемента, починаючи з якого проводиться діагностика. Якщо 
обраний функціональний елемент справний, він викреслюється з діагностичної таблиці 
й алгоритм запускається заново, але без цього елемента. 

Також слід зауважити: 
- якщо в таблиці зустрічається рядок з одних нулів, то відповідний функціональ-

ний елемент діагностується першим; 
- якщо рядок з максимальним значенням функції переваги розташований у серед-

ній частині таблиці, то проводиться перегляд стовпців як вгору, так і вниз від цього ря-
дка, при цьому будуються дві окремі матриці; 
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- якщо зустрічаються два рядки з однаковим максимальним значенням функції пе-
реваги, то вибирається будь-який з них. 

Як бачимо з табл. 1, функція переваги для блоків 10Z  і 11Z  має рівне значення. Ви-

ключивши з таблиці, наприклад, блок 11Z , побачимо, що максимальне значення функ-

ції переваги W у блока 10Z  і воно знаходиться посередині таблиці діагностики. Для ви-

рішення цієї проблеми будується допоміжна таблиця (табл. 2). 
Таблиця 2 

Приклад допоміжної таблиці 
 9S  12S  W  

9Z  0 1 1 

12Z  0 0 2 

Виходячи з табл. 2, більший пріоритет на діагностику належить блоку 12Z . Таким 
чином проходиться вся таблиця діагностики і будується послідовність тестів. 

Основною перевагою цього алгоритму є пріоритетне вибудовування тестів для діаг-
ностики, що веде за собою скорочення необхідного часу і ресурсів для проведення діа-
гностики. Цей алгоритм може бути підключений до будь-якого методу, який передба-
чає на виході таблицю функцій несправностей, побудовану за певним алгоритмом. 

Метод діагностики на рівні логічних елементів. D-Алгоритм. В основі цього 
алгоритму лежать поняття логічних кубів різного виду і правила дії над кубами, що 
робить зручним реалізацію алгоритму на комп’ютері. 

Під логічним кубом розуміється вектор розмірністю n , кожна координата якого має 

одне з п’яти значень: 0, 1, *, d , *d . Значення 0 і 1 представляють звичайні булеві зна-
чення, * – символ невизначеного значення. 

Над парою логічних кубів ),,,( 21 naaaA K=  і ),,,( 21 nbbbB K=  можна робити опера-

цію перетину, яка виконується покоординатно за такими правилами (3): 
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Якщо хоча б для однієї координати результат перетину не визначений, то і перетин 
кубів А і В вважається порожнім. 

Кожному логічному елементу схеми відповідає три набори кубів елемента, які викори-
стовуються при побудові тестів: вироджені (сингулярні) куби, d -куби елементів і d -куби 
несправностей. 

Вироджені (сингулярні куби) дозволяють представити таблицю істинності елемента 
у скороченому вигляді. У цих кубах входам, що не впливають на значення виходу, при-
своюється значення “*”. На рис. 3 представлені приклади сингулярних кубів. 
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Рис. 3. Приклад сингулярних кубів 

d -куби елементів дозволяють вказати ситуації, коли сигнал на деякому вході або 
групі входів визначає значення виходу елемента. Для їх побудови можна використову-
вати пари вироджених кубів А і В, таких, що значення на вихідній координаті в А і В 
різні. Такій парі відповідає d -куб ),,( 1 nggG K= , визначений таким чином (операція 

d -перетину) (4): 
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Порівнюючи подібним чином кожну пару вироджених кубів, отримаємо безліч d -кубів 
елемента. У кожному з них вихідна координата і принаймні одна з вхідних дорівнюють d  

або *d . 
У d -кубі несправності координати, які зіставлені входам елемента, мають значення, 

при яких така несправність спостерігається по виходу елемента. Координата, яка зіста-
влена виходу, дорівнює d , якщо при справному стані на виході елемента "1" , і дорів-

нює *d , якщо при справному стані на виході "0" . Для однієї несправності може існува-
ти кілька d -кубів несправності. 

У d -алгоритмі можна виділити такі три основні операції побудови тестового набо-
ру для перевірки заданої несправності. 

1. Вибирається d -куб заданої несправності. 
2. Активізуються можливі шляхи від елемента з обраною несправністю до контрольова-

ного виходу. При цьому застосовується операція перетину d -куба несправності з d -кубами 
всіх елементів шляхів від несправності до виходу схеми (пряма фаза d -алгоритму). 

3. Виконується перетин отриманого в п. 2 d -куба з сингулярними кубами інших 
елементів з метою забезпечення умов активізації, заданих цим d -кубом (зворотна фаза 
d -алгоритму). 

Процедура починається з вихідного елемента, а потім розглядаються послідовно 
елементи з убуваючими номерами, виходи яких рівні 0 або 1. При цьому вирішується 
така задача. За відомим сигналом на виході елемента (0 або 1) визначаються сигнали на 
входах елемента (якщо вони невизначені). Для цього виконується операція перетину 
отриманих у результаті виконання попереднього кроку алгоритму кубів із стисненими 
таблицями істинності елемента. Якщо отримано непорожній перетин, то він визначає 
вхідний набір, що перевіряє цю несправність. Алгоритм забезпечує знаходження хоча б 
одного перевіряючого набору, якщо він існує. Під час розгляду всіх можливих ланцю-
жків непорожніх перетинів обчислюються всі перевіряючі набори і формується переві-
ряюча функція. 

Метод еквівалентної нормальної форми. У цьому методі для вихідної схеми бу-
дується їй еквівалентна дворівнева схема, яка описується спеціальною формулою – ек-
вівалентна нормальна форма (ЕНФ). ЕНФ реалізує ту ж логічну функцію, що і початко-
ва схема, а також відображає особливості її структури. Кожна несправність вихідної 
схеми за допомогою певних правил «проектується» на ЕНФ, при цьому знаходиться 
безліч несправностей ЕНФ, еквівалентну розглянутої несправності вихідної схеми. Об-
числення функції несправності проводиться не для вихідної схеми, а для схеми, яка 
описується ЕНФ. 

Розглянемо побудову ЕНФ на прикладі схеми, представленої на рис. 4. 
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Рис. 4. Комбінаційна схема з розгалуженнями 

ЕНФ знаходиться за допомогою серії послідовних підстановок, яка починається з 
вихідного елемента схеми. Вихід елемента визначається через входи із зазначенням ін-
дексу, який відповідає цьому елементу (5): 

1( ) .F mn=  (5) 

Далі в отриманому виразі змінні, що відповідають виходам елементів рівня 2, ви-
значаються через входи певним чином (6): 

_

2 3 1(( ) ( ) ) .F a k h= ∨  (6) 

Описаний процес продовжується доти, поки не будуть розглянуті елементи остан-
нього рівня. У самому останньому виразі розкриваються дужки при збереженні індексів 
елементів. 

Для виразу в ЕНФ існують такі правила: 
- ЕНФ є логічною сумою логічних добутків, тобто нормальною формою булевої 

функції; 
- аргументами ЕНФ є букви ЕНФ, під якими розуміються змінні або їх заперечення 

з індексом послідовності елементів певного шляху, що зв’язує цю змінну з виходами 
схеми; 

- число букв ЕНФ у загальному випадку більше числа вхідних змінних схеми, 
оскільки той же самий вхід схеми може бути пов’язаний з виходом кількома шляхами; 

- ЕНФ може містити надлишкові кон’юнкції; 
- якщо літера, що входить до ЕНФ, не має заперечення, то їй відповідає шлях з па-

рним числом інверсій; в іншому випадку – з непарним числом інверсій. Для спрощення 
запису ЕНФ послідовності елементів шляхів позначаються цифрами. 

Результуюча ЕНФ має вигляд (7): 
_ _ _ _ _ _ _ _

4 4 3 3 4 4 3 31 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 .F a b a c a d a a b c b b c c b c d b c a= ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨  (7) 

Для кожної несправності вихідної схеми знаходяться її проекція на ЕНФ у вигляді 
фіксації її літер у константи 0 або 1. Для визначення проекцій несправностей будується 
таблиця шляхів. Рядки таблиці відповідають буквам ЕНФ, а графи – несправностям, що 
входять в контрольну множину. Приклад таблиці шляхів представлений в табл. 3. 
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Таблиця 3 
Приклад таблиці шляхів 

Букви 
ЕНФ 

Несправності 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1a  1 1         

3

_
a     1      0 

2b  1  1   1 1    

4

_
b     1 0 0 0    

2c  1  1   1  1   

4

_
c     1 0 0  0   

3

_

d     1     0  

Таблиця шляхів заповнюється за такими правилами: 
- на перетині j-ї графи і i-го рядка в елементі таблиці проставляється 0 або 1, якщо 

несправність, що відповідає j-й графі лежить на шляху, який відповідає i-му рядку; 
- у графі таблиці ставиться 1, якщо після несправності по цьому шляху є парна кіль-

кість інверсій, якщо інакше – проставляється 0. 
Проекція несправності на ЕНФ визначається за такими правилами: 
- несправність, що відповідає j-й графі, фіксує в константи всі букви ЕНФ, у ряд-

ках яких у графі j проставлені 0 або 1; 
- якщо на перетині j-ї графи і i-го рядка в елементі таблиці проставлена 1, то вид 

фіксації (0 або 1) i-й букви ЕНФ відповідає виду несправності; якщо у зазначеному 
елементі проставлений 0, то вид фіксації букви ЕНФ протилежний виду несправності. 

За функціями несправності визначаються перевіряючий і діагностичний тести. 
Виходячи з алгоритму функціонування, основним недоліком є значне споживання 

пам’яті, внаслідок того, що потрібно зберігати опис всієї схеми в ЕНФ. Також потреба в 
зайвій пам’яті виникає через те, що ЕНФ часто не є мінімальною. 

Висновки. Таким чином, у статті проаналізовані методи та алгоритми пошуку не-
справностей у радіоелектронній апаратурі. У результаті проведеного аналізу вказані 
недоліки та переваги кожного з методів, показано, що математичне представлення мо-
делей об’єктів діагностики є необхідною ланкою розроблення діагностичних тестів для 
пошуку несправностей функціональних блоків радіоелектронних пристроїв. 
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Проаналізовані питання, пов’язані з ефективною реалізацією виконання запитів у реляційних СКБД, які викона-
ні мовами доступу до даних високого рівня, що вимагають одночасного оброблення декількох реляційних  таблиць. 
Досліджено напрямки щодо визначення коректності таких запитів, розглянуто шляхи визначення оптимальної пос-
лідовності оброблення реляційних таблиць. 

Ключові слова: реляційні бази даних, запити, атрибути, оптимальна послідовність. 
Проанализированы вопросы, связанные с эффективностью выполнения запросов в реляционных СУБД, которые 

выполняются на языках доступа высокого уровня, которые требуют одновременной обработки нескольких реляци-
онных таблиц. Исследованы направления определения корректности таких запросов, рассмотрены пути определе-
ния оптимальной последовательности обработки реляционных таблиц. 

Ключевые слова: реляционные базы данных, запросы, атрибуты, оптимальная последовательность. 
The paper deals with questions related to the efficient execution of requests in relational database systems that run on the 

languages of high level of access, which require simultaneous processing of several relational tables. We consider the direction of 
determining the correctness of such requests, the ways of determining the optimal sequence of processing of relational tables. 

Key words: relational DBMS, requests, trappings, the optimal sequence. 

Вступ. На думку К.Д. Дейта [1], реляційна модель складається з трьох частин: 
− структурної; 
− цілісної; 
− маніпуляційної. 
Структурна частина описує, які об’єкти розглядаються реляційною моделлю. Пос-

тулюється, що єдиною структурою даних, що використовується в реляційної моделі, є 
нормалізовані n-арні відношення. 

Цілісна частина описує обмеження спеціального виду, які повинні виконуватися для 
будь-яких відношень у будь-яких реляційних базах даних. Це цілісність сутностей і ці-
лісність зовнішніх ключів. 

Маніпуляційна частина описує два еквівалентних способи маніпулювання реляцій-
ними даними – реляційну алгебру і реляційне числення. Перший механізм базується в 
основному на класичній теорії множин (з деякими уточненнями), а другий – на класич-
ному логічному апараті обчислення предикатів першого порядку. 

У цілісній частині реляційної моделі даних фіксуються дві базові вимоги цілісності, 
які повинні підтримуватися в будь-якій реляційній СКБД. Перша вимога називається 
вимогою цілісності сутностей. Об’єкту або сутності реального світу в реляційних БД 
відповідають кортежі відношення. Конкретно вимога полягає в тому, що довільний ко-
ртеж будь-якого відношення відрізняється від всіх інших кортежів цього відношення, 
тобто будь-яке відношення повинно мати один первинний ключ, причому альтернатив-
них ключів може бути багато (або зовсім не бути). 

Друга вимога називається вимогою цілісності за посиланнями і є трохи більш складним 
питанням. Вимога цілісності за посиланням, або вимога зовнішнього ключа полягає в то-
му, що для кожного значення зовнішнього ключа, який з’являється у відношенні, повинен 
знайтися кортеж з таким самим значенням первинного ключа, або значення зовнішнього 
ключа повинне бути невизначеним (тобто ні на що не вказувати). 
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Аналіз досліджень і публікацій. У реалізаціях конкретних реляційних СКБД нині 
не використовується в чистому вигляді ні реляційна алгебра, ні реляційне числення. 
Фактичним стандартом доступу до реляційних даних стала мова SQL (Structured Query 
Language). Мова SQL являє собою суміш операторів реляційної алгебри і виразів реля-
ційного числення та використовує синтаксис, близький до фраз англійської мови, і ро-
зширений додатковими можливостями, відсутніми в реляційній алгебрі та реляційному 
численні [2]. Взагалі, мова доступу до даних називається реляційно повною, якщо вона 
за виразністю не поступається реляційній алгебрі (або, що те ж саме, реляційному чис-
ленню), тобто будь-який оператор реляційної алгебри може бути виражений засобами 
цієї мови. Саме такою і є мова SQL. 

Оптимізація запитів є найбільш важливим та цікавим напрямком досліджень та роз-
робок по всій області баз даних [3]. Важливість цього напрямку визначається тим, що 
від розвиненості компонента оптимізації запитів критично залежить загальна ефектив-
ність будь-якої SQL-орієнтованої СУБД. 

На першій фазі запит, поданий на мові запитів, піддається лексичному і синтаксич-
ному аналізу. При цьому виробляється його внутрішнє подання у структуру запиту і 
містить інформацію, яка характеризує об’єкти бази даних, що зазначені в запиті (відно-
сини, поля і константи). Інформація про збережених у базі даних об’єктів вибирається з 
каталогів бази даних. Внутрішнє подання запиту використовується і перетворюється на 
наступних стадіях оброблення запиту. 

На другій фазі запит у своєму внутрішньому поданні піддається логічній оптимізації. 
При цьому можуть застосовуватися різні перетворення, які "поліпшують" початкове по-
дання запиту. Серед цих перетворень можуть бути еквівалентні перетворення, після прове-
дення яких виходить внутрішнє подання, семантично еквівалентне початковому (напри-
клад, приведення до запиту деякої канонічної форми). Перетворення можуть бути і 
семантичними, коли отримане подання не є семантично еквівалентним початковому, але 
гарантується, що результат виконання перетвореного запиту збігається з результатом запи-
ту в початковій формі при дотриманні обмежень цілісності, існуючих у базі даних. У будь-
якому випадку після виконання другої фази оброблення запиту його внутрішнє подання 
залишається непроцедурним, хоча і є в деякому сенсі більш ефективним, ніж початкове. 

Третій етап оброблення запиту полягає у виборі на основі інформації, якою володіє 
оптимізатор, набору альтернативних процедурних планів виконання цього запиту від-
повідно до його внутрішнього подання, отриманого на другій фазі. Крім того, для кож-
ного плану оцінюється передбачувана вартість виконання запиту за цим планом. При 
оцінюваннях використовується статистична інформація про стан бази даних, доступна 
оптимізатору. З отриманих альтернативних планів вибирається найбільш дешевий, і 
саме його внутрішнє подання тепер відповідає оброблюваному запиту. 

На четвертому етапі за внутрішнім поданням найбільш оптимального плану вико-
нання запиту формується виконання подання плану. Подання плану, яке безпосередньо 
виконується, може мати вигляд програми в машинних кодах, якщо, як у випадку System 
R, система орієнтована на компіляцію запитів у машинні коди, або бути машинно-
незалежним, але більш зручним для інтерпретації, якщо, як у випадку INGRES, система 
орієнтована на інтерпретацію запитів. Нарешті, на останньому, п’ятому етапі оброб-
лення запиту відбувається його реальне виконання відповідно до виконуваного планом 
запиту. Це або виконання відповідної підпрограми, або виклик інтерпретатора з пере-
дачею йому для інтерпретації виконуваного плану [4]. 

Формулювання цілей статті. Метою роботи є визначення алгоритму оптимальної 
послідовності оброблення таблиць при  виконанні запитів у реляційних СУБД. 
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Виклад основного матеріалу статті. Припустімо, що у базі даних зберігаються та-
кі таблиці, що мають такі структури: 

1. План_випуску_деталей* (Шифр_деталі*, Вид_виконання, План, Місяць, Рік). 
2. Класифікатор_видів_виконання (Шифр, Найменування). 
3. Довідник_найменувань (Шифр, Найменування). 
4. Звітній місяць (Місяць, Рік). 
Створимо запит, що формує виробничу програму випуску деталей у звітному місяці. 

SELECT Найменувань. Найменування, Довідник_найменувань. Шифр, 
Класифікатор_видів_виконання. Найменування 
FROM План_випуску_деталей, Класифікатор_видів_виконання, 
Довідник_найменувань, Звітній_місяць 
WHERE (План_випуску_деталей. Шифр_деталі=Довідник_найменувань. Шифр AND  

План_випуску_деталей. Вид_виконання=Класифікатор_видів_виконання. Шифр AND 
План_випуску_деталей. Місяць=Звітній_місць. Місяць AND 
План_випуску_деталей. Рік=Звітній_місяць. Рік) 
Множині атрибутів, з будь-якої таблиці, що бере участь у запиті, поставимо у від-

повідність набір вершин Т, деякого графа . 
Кожна вершина відповідає певному конкретному атрибуту, наприклад, 

Шифр_деталі з таблиці План_випуску_деталей або Місяць з таблиці Звітний_місяць*. 
З’єднаємо ребрами вершини, що належать одній таблиці, і отримаємо таким чином 

К повних підграфів, вхідного графа G, де К – кількість таблиць, що беруть участь у за-
питі. Отже, в результаті цього кроку отримаємо К компонент зв’язності для графа G. 
З’єднаємо ребрами вершини із різних компонент зв’язності, якщо вони відповідають 
будь-якій елементарній операції порівняння умові пошуку. Причому, якщо така опера-
ція порівняння встановлює зв’язок між n таблицями, то це приводить до появи нового 

підграфа G = <V,E> на n вершинах, де . Таким чином, якщо у запиті у де-
кількох таблицях присутні m різних атрибутів, зв’язаних між собою в умові пошуку, то 
у відповідному графі G буде m повних підграфів на вершинах, відповідних цим атрибу-
там (рис.). 
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Рис. Графічне відображення  зв’язків таблиць у запиті 

Якщо у результаті наведених перетворень отриманий граф виявився зв’язним, то це 
вказує на логічний зв’язок усіх таблиць, що беруть участь у запиті, в іншому випадку 
запит є некоректним і його виконання не має сенсу. Отже, для визначення коректності 
запиту необхідно визначити зв’язність граф, заданого своїми повними підграфами. Ни-
ні відомо багато алгоритмів визначення зв’язності графа [5; 6; 7]. Найшвидші з них ма-
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ють складність 0(|E|). Використовуючи техніку прямої адресації (або алгоритм хешу-
вання), розроблено алгоритм визначення зв’язності графа, що має обчислювальну скла-
дність 0(|V|) і будує основне дерево, на вершинах деякого графа , відповід-
них повним підграфам G. 

Введемо такі позначки: 
N –   поточне ім’я підграфа; 
NEXT(N) –  Оператор вибору наступного по порядку підграфа. На першому 

кроку вибір першого підграфа; 
V –   Поточне ім’я вершини підграфа; 
NEXT(N,V) –  Вибір наступної вершини підграфа N;  
M –   Область, у якій зберігаються пари типу <N,V>; 
E –   Область, у якій зберігаються імена ребер типу <N, N >; 
A=h(x) –  Визначення точної адреси (або хеш-адреси) деякого імені X в обла-

сті M або E; 
∧ –  Пусте значення. Є результатом оператора NEXT, якщо він не може 

вибрати наступне значення. 
Алгоритм 1. Визначення зв’язності графа. 

1. Встановити значення К. Обнулити М, Е, Т. 
2. N:=NEXT(x). Якщо N=∧, то перейти до п. 5. PRED:=Nю 
3. V:=NEXT(N, V). Якщо V= ∧, то перейти до п. 2. A:=h(V)’. 
4. Якщо M(A,1)=0, то M(A,2):=V,M(A,1):=PRED. 
Інакше А1:=h(<N,M(A,1)>). Якщо Е(А1)≠0, то перейти до п. 3. 
Інакше Е(А1):= <N,M(A,1)>,PRED:=M(A,1),T:=T+1. 
Перейти до п. 3. 
5. Якщо Т=К-1, то граф зв’язний, інакше – граф не зв’язний. 

Другою задачею, як було вказано раніше, що виникає під час реалізації запитів до-
реляційних баз даних, є визначення оптимальної послідовності оброблення таблиць. Її 
сенс полягає у тому, що після вибору рядка з однієї таблиці стають відомими значення 
декількох атрибутів, що визначають значення в умовах пошуку для інших таблиць і ві-
дповідно зменшують перебір рядків у цій таблиці. Якщо на фізичному рівні як індекс 
використовується, наприклад, мультисписок, то пошук буде виконуватися за ключовим 
атрибутом, значення якого менш всього зустрічається в таблиці. Це, в загальному випа-
дку, відповідає атрибуту з максимальною потужністю. Якщо максимальна потужність 
пошукового атрибуту рівна iP , то при пошуку по цьому атрибуту потрібно в середньо-

му перебирати i in /P, де in  – число рядків в і таблиці. Якщо ж як ключ вибирається 

складений вторинний ключ [7; 8], то значення iP  буде дорівнювати добутку коефіцієн-

тів R тих атрибутів, що визначені у складеному ключі. Зміна послідовності оброблення 
таблиць приводить до значних змін у кількості рядків, що обробляються, що в кінцево-
му підсумку впливає на загальний час реалізації такого запиту. На фізичному рівні змі-
на кількості рядків, що обробляються, веде до різноманітної кількості блоків зовніш-
ньої пам’яті, до яких іде звернення. Отже, з погляду ефективної реалізації (з погляду 
часу) будь-якого запиту для реляційних СУБД необхідно визначити таку послідовність 
оброблення таблиць, що забезпечить мінімальну кількість блоків зовнішньої пам’яті, до 
яких іде звернення. 

Відомо [9; 10], що випадковий розподіл n записів у М областях (блоках) підкоряєть-
ся закону розподілу Пуассона за параметром λ=n/M. Отже, кількість блоків, в які не 
влучить жоден запис, і, які відповідно не будуть прочитані у процесі пошуку інформа-
ції, дорівнюватиме /

0
i in B

i iB B e−= . 
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Якщо ж в оброблення включається k таблиць, то загальна кількість записів, які об-
робляються, буде дорівнювати 

( )( )( )( )
10 10 20 10 20 30 10 20 30 0

10 20 30 01 1 1 1 ,

k

k

Q B B B B B B B B B B

B B B B

′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′= + ∗ + ∗ ∗ + + ∗ ∗ ∗ =

′ ′ ′ ′= + + + +

L K

L K
 (1) 

де 0iB′  – наведена кількість блоків у таблиці (кількість блоків, що реально прочитують-

ся при пошуку інформації за умовою). 
Якщо у запиті беруть участь k документів, то загальна кількість можливих варіантів 

їхнього оброблення дорівнює k!. Складність обчислення значення Q за формулою (1) 
дорівнює O(k-1). Отже, загальна складність визначення оптимального рішення при роз-
гляді усіх варіантів дорівнює ( )( )перО =О ! 1k K − . Очевидно, що навіть при не дуже ве-

ликому значенні k перО  дуже швидко збільшується із зростанням k. 

Для розв’язання поставленої задачі пропонується використати модель у вигляді орієн-
тованого графа G=<A , R>, вершини А якого відповідають усім непустим підмножинам iB  

множини таблиць, що беруть участь у запиті, та визначити на них відношення безпосеред-
нього передування R [11]. Якщо підмножині iB  множини таблиць відповідає на графі кра-

пка a і jB  – крапка b, то дуга <a, b>єR, якщо i jB B⊆  та не існує такого 1B , що 

1 i jB B B⊆ ⊆ . Граф G=<A, R>, що відображає відношення R, є без контурним, і його вер-

шини можна розмістити по рівням відповідно до порядкової функції. На і-му рівні буде 
знаходитися , ,l

kC i l k=  вершин. Кожній вершині графа припишемо два числа: перше iQ  – 

вага вершини, що характеризує мінімальне число блоків, які прочитуються під час оброб-
лення усіх таблиць, що складають множину цієї вершини; другий iN  – добуток «приведе-

ного» числа блоків для тих же таблиць. { }0 0 0 , , ,i i l k iN B B B i j k B′ ′ ′= ⋅ ⋅ ⋅ ∈L K . Кожній дузі 

графа припишемо вагу ijV , що характеризує наведену кількість блоків для таблиці, що буде 

вибиратися після таблиці, якій відповідає вершина, з якої дуга виходить. 

( )1 ;
i

i

n

B
ij k k j iV B B e k B B

− 
= − ∈ − 

 
 

. Наприклад, для дуги, яка виходить з вершини 

{1,3,4 у вершину*{1,2,3,4 – вага буде характеризувати наведену кількість блоків для 

другої таблиці. Припишемо вершинам 1-го рівня , 1,j j jQ N N j k′= = = . Вагу вершини 

на j рівні визначимо за формулою { } { }min , ,j j j ijQ Q N V i j R= + < >∈ . 

Твердження 1. Для будь-якої пари таблиць <i,j>, якщо ij jiQ Q≤ , то і будь-яка послі-

довність оброблення таблиць, що починається із <i,j>, завжди краще, ніж будь-яка пос-
лідовність, що починається із <j,і>. 

Доказ. Оскільки обчислення значення Q виконується за формулою (1), то 

( )1ij i jQ B B′ ′= + , ( )1ji j iQ B B′′ ′′= +  i ( ) ( )1 1i j j iB B B B′ ′ ′′ ′′+ ≤ + . Треба довести, що за цих умов 

завжди виконується нерівність ( ) ( )1 1 ,i j j iB B X B B X′ ′ ′′ ′′+ ≤ +  де X – значення, одержуване 

у внутрішніх дужках формули (1). З (1) виходить, що ( ) ( )1 1i j j iB B B B′ ′ ′′ ′′+ ≤ + , 

i j j i i jB B B B B B′ ′′ ′′ ′′ ′ ′− ≤ − , а значить і виконується нерівність ( )i j j i i jB B B B B B X′ ′′ ′′ ′′ ′ ′− ≤ − , оскі-

льки значення X за своїм змістом є кількістю блоків, що обробляються, при пошуку ін-
формації у 3-й та наступних таблицях і є числом позитивним більшим або рівним 1. 
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Проілюструємо роботу алгоритму на найпростішому прикладі. Наприклад, у запиті 
беруть участь чотири взаємопов’язані таблиці з кількістю зовнішніх блоків 120, 10, 40 і 
1 відповідно. Значення Q і N для кожної вершини наведені у табл. 1, а ваги дуг V – у 
табл. 2. 

Таблиця 1 
Вага та добуток відповідних вершин графа 

Вершина 1 2 3 4 21 31 41 23 42 43 213 421 431 423 4213 
Q (вага) 120 10 40 1 130 160 121 410 11 41 250 131 161 411 251 
N (добуток) 120 10 40 1 120 120 10 400 10 40 120 210 120 400  

Таблиця 2 
Ваги дуг графа 

Дуга Вага дуги V Дуга Вага дуги V 
1-21 1 31-213 1 
1-31 1 31-431 1 
1-41 1 41-421 1 
2-21 12 41-431 1 
2-23 10 23-213 3 
2-42 1 23-423 1 
3-31 3 42-421 12 
3-23 40 42-423 40 
3-43 1 43-431 3 
4-41 120 43-423 10 
4-42 10 213-4213 1 
4-43 40 421-4213 1 

21-213 1 431-4213 1 
21-421 1 423-4213 1 

Вага вершини на j рівні є мінімальним числом з j!  можливих значень різноманітних 
послідовностей оброблення j таблиць, що складають множину цієї вершини. Після від-
працювання всього алгоритму вага останньої вершини дасть мінімальне значення Q. 

Оцінимо обчислювальну складність алгоритму, що пропонується, під час оброблен-
ня k таблиць. Оскільки граф має k рівнів, і на кожному рівні обробляється Ci

k  вершин, 

то 1
алг

1

C 2
k

i k
k

i

Q i k −

=
= ∗ = ∗∑ . 

Отриману оцінку можна значно покращити, якщо не одержувати оцінку для усіх ве-
ршин, а застосовувати техніку засобу «гілок та кордонів» [12; 13]. Для кожної вершини 
графа визначається нижній кордон , кількість читаємих зовнішніх блоків, і 
подальший пошук розв’язання виконується для вершини, що має мінімальне значення 

 на кожному кроці. 
Висновки. Реляційні мови запитів забезпечують високорівневий «декларативний» 

інтерфейс для доступу до даних, збережених у реляційних базах даних. Ключовими пі-
дкомпонентами компонента обчислення запитів у SQL-орієнтованої системи баз даних 
є оптимізатор запитів і підсистема виконання запитів. Сформульовані необхідні умови 
коректності запитів до взаємопов’язаних таблиць у реляційних СУБД, побудований ал-
горитм перевірки відповідності цим умовам, що має лінійну складність. Розроблений 
алгоритм визначення оптимальної послідовності оброблення таких таблиць, що, в свою 
чергу, забезпечує мінімізацію кількості зовнішніх звернень до бази даних. 
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DEFINITION MODEL OF MOTIVATION TYPES OF IT PROFESSI ONAL  
OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 

Наведено результати дослідження взаємозв’язку між потребами ІТ-фахівців, їх видами діяльності та моти-
ваторами. Побудована математична модель  та етапи методики визначення видів мотивації ІТ-фахівця промисло-
вого підприємства. 

Ключові слова: мотивація, ІТ-фахівці, ранжування потреб. 
Приведены результаты исследования взаимосвязи между потребностями ИТ-специалистов, их видам деятель-

ности и мотиваторами. Построена математическая модель и этапы методики определения видов мотивации ИТ-
специалиста промышленного предприятия. 

Ключевые слова: мотивация, ИТ-специалисты, ранжирование потребностей.  
This paper presents the results of investigation of the relationship between the needs of IT - specialists, their activities and 

motivators. A mathematical model and methodology for determining the stages motivation types of IT professional industrial enterprise. 
Key words: motivation, IT-specialists, ranging needs. 

Вступ. Від ефективності роботи сучасного ІТ-фахівця залежить як терміни впрова-
дження інформаційних систем, так і успішність їх експлуатації. У свою чергу, продук-
тивність ІТ-фахівця залежить від його вмотивованості, яка повинна бути індивідуаль-
ною для кожного спеціаліста. На сьогодні існує багато різноманітних методик 
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формування систем мотиваторів на підприємстві, але трьохстороння залежність між 
видами діяльності ІТ-фахівця, його потребами, а також мотиваторами не враховується. 
Існуючі взаємозалежності між видами діяльності ІТ-фахівця, його потребами, а також 
мотиваторами слабо формалізовані і не враховані в сучасних інформаційних системах 
управління персоналом (HRM (Human Resource Management)  – системах) та ERP 
(Enterprise Resource Planning) – систем (управління підприємством). Тому вирішення 
цього науково-технічного завдання є актуальним питанням як для керівництва підпри-
ємства, так і для розробників HRM та ERP систем. 

Постановка проблеми. Проведений аналіз сучасного стану програмних засобів 
управління мотивацією на підприємствах України показав, що для вирішення складно-
го завдання управління мотивацією застосовують лише обмежений перелік функцій, 
наприклад, облік інформації про матеріальні та нематеріальні стимули тощо. Модулі 
оцінювання та аналізу стану трудової мотивації або взагалі відсутні, або використову-
ють застарілі методи: анкетування, інтерв’ю та опитування. Наявність апріорної залеж-
ності між видами діяльності ІТ-фахівця та його потребами, а також мотиваторами, що 
направлені на задоволення цих потреб, обумовлює необхідність формалізації цієї зале-
жності з метою подальшого вирішення завдання автоматизації процесу управління мо-
тивацією. 

Результати дослідження. Будь-яка поведінка людини може бути пояснена як внут-
рішніми, так і зовнішніми причинами. У першому випадку як початковий та кінцевий 
пункти пояснення виступають психологічні властивості суб’єкта поведінки, а у друго-
му – зовнішні умови та обставини його діяльності. В першому випадку говорять про 
мотиви, потреби, цілі, наміри, бажання, інтереси та ін., а у другому – про стимули чи 
мотиватори, що виходять із ситуації, яка склалася. 

Для розроблення моделі визначення видів мотивації ІТ-фахівця промислового підп-
риємства необхідно формалізувати, тобто математично описати, базові поняття, об’єкти 
та взаємозв’язки цієї предметної галузі. 

Потреба – стан людини чи тварини в певних умовах, якої недостатньо для нормаль-
ного існування та розвитку. Потреба як стан особистості завжди пов’язана із наявністю 
у людини почуття незадоволеності, яке пов’язане з дефіцитом того, що потрібно особи-
стості. Позначення потреб (Р) людини відповідно до класифікації А.X. Маслоу пред-
ставлено на рис. 1 [1]. 

 
Рис. 1. Піраміда потреб за дослідженнями  А. Маслоу 

Ключовим моментом у концепції потреб Маслоу є те, що потреби не задовольняють-
ся за принципом все або нічого. Майже про кожну здорову людину можна сказати, що 
вона одночасно і задоволена, і незадоволена у всіх своїх базових потребах. Нижчі потре-

1P Фізіологічні (органічні) потреби 

2P

3P

4P

5P

6P

7P

Потреба у безпеці 

Потреба у належності та любові 

Потреба у повазі  

Пізнавальні потреби 

Естетичні потреби 

Потреба в самоактуалізації 
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би завжди задовільнені більшою мірою, ніж вищі. У середньостатистичного громадянина 
фізіологічні потреби повинні бути задовільнені на 85 %, потреба у безпеці задовільнена 
на 70 %, потреба в у належності та любові – на 50 %, потреба у повазі – на 40 %, пізна-
вальні – на 30 %, естетичні – на 20 %, а потреба в самоактуалізації – на 10 % [2]. 

Залежність між потребами ІТ-фахівця та його видами діяльності під час виконання 
своїх службових обов’язків на підприємстві можливо представити в матричному вигляді: 

67665646362616

75655545352515

74645444342414

73635343332313

72625242322212

71615141312111

PPPPPPP

PPPPPPP

PPPPPPP

PPPPPPP

PPPPPPP

PPPPPPP

M p = , (1) 

де кожний елемент матриці являє собою підмножину відповідної множини потреб, ко-
жний рядок формує множину потреб для різних видів діяльності (забезпечення життє-
діяльності, праця, навчання, дозвілля, спілкування, кар’єра); 7,1,6,1, === jiPM jiP , 

де jji PP ⊆ , 6 – кількість видів діяльності, 7 – кількість видів потреб. 

Для визначення множини потреб, що реалізуються в різних видах діяльності, були 
розроблені анкети для експертного оцінювання. Експертне опитування 50 ІТ-фахівців 
на базовому для дослідження підприємстві «Мотор Січ» (м. Запоріжжя) дозволило ви-

ділити потреби, які не використовуються в певних видах діяльності 
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, 
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, 
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, 
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, 
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, 
∅=51P

, 
∅=61P

, 
∅=71P

, що в 
свою чергу дозволяє представити матрицю (1) у вигляді: 
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00000
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M p = . (2) 

Наявність пустих множин зумовлено тим, що кожному виду діяльності ІТ-фахівця від-
повідає певний тип потреб, які, в свою чергу, визначались експериментальним шляхом. 

Використання (2) можливе для формального представлення взаємозв’язку мотива-
торів та потреб ІТ-фахівців. Разом з тим необхідний аналіз та діагностика цих мотивів 
пов’язаних з різними видами (факторами ) стимулювання праці та досягнутих результа-
тів ІТ-фахівців. 

Методи стимулювання ІТ-фахівців можуть бути самими різноманітними та зале-
жать від якості системи стимулювання на підприємстві, загальної системи управління 
та особливостей діяльності самого підприємства. Розподіл методів стимулювання може 
бути здійснене на матеріальні, організаційно-адміністративні, соціально-психологічні 
та інформаційні мотиватори. Така класифікація є однією з найпоширеніших та основа-
на на мотиваційній орієнтації методів управління [3]. 

Основним джерелом вхідної інформації для визначення видів мотивації в системах є 
експертні оцінки. Отримання від експертів інформації про взаємозв’язок часткових 
критеріїв у тому чи іншому вигляді вимагає використання різних процедур експертного 
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оцінювання. При цьому не слід забувати, що будь-які експертні оцінки відображають 
суб’єктивні уявлення конкретної особи або групи осіб про перевагу різних критеріїв і 
альтернатив; отримання інформації від експертів пов’язано з інтроспективним аналі-
зом, тобто суб’єктивним осмислюванням процесу оцінювання і підставою для прийнят-
тя того чи іншого рішення. 

Тип мотивації ІТ-фахівця визначає ранги його потреб. Кожна потреба задовольня-
ється ІТ-фахівцем у процесі різних видів діяльності завдяки застосуванню множини 
мотиваторів. 

Розглянемо етапи визначення видів мотивації ІТ-фахівця промислового підприємства. 
Етап 1: Систему множин мотиваторів ІТ-фахівців, що спрямовані на задоволення 

потреб робітника, можна представити в такому вигляді 

, 1,6, 1,7,M i jM M i j= = =  (3) 

де i jM −  множина мотиваторів, спрямованих на задовольняння  потреб робітника j-го 

виду, що реалізуються у процесі i-го виду діяльності, при цьому 

{ }, 1,4,h
i j i jM M h= =  (4) 

де h
i jM − множина мотиваторів h-го виду, спрямованих на задовольняння потреб робіт-

ника j-го виду, що реалізуються у процесі i-го виду діяльності, hh
ji MM ⊆ . 

Для наочності систему множин мотиваторів ІТ-фахівців можна представити в мат-
ричному вигляді: 

76665646362616

75655545352515

74645444342414

73635343332313

72625242322212

71615141312111

MMMMMMM

MMMMMMM

MMMMMMM

MMMMMMM

MMMMMMM

MMMMMMM

M M =
, (5) 

де кожний стовбець відповідає множині мотиваторів, що задовольнять певні потреби 
ієрархії Маслоу залежно від виду діяльності. 

Етап 2: Для визначення множин мотиваторів ІТ-фахівців i jM , які задовольняють 

потреби людини, що реалізуються в різних видах його діяльності, було проведено екс-
пертне опитування за формою, що наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Фрагмент форми експертного опитування для визначення множини мотиваторів 

ІТ-фахівців, які задовольняють потреби людини у процесі праці 
P24→→→→M24 Мотиватори, що задовольняють потреби у повазі  (шануванні) у процесі праці 

  M1 M2 
  m11 m12 m13 m14 m15 m16 m21 m22 m23 m24 m25 m26 m27 m28 m29 m210 m211 m212 m315 
p41 +  + + +         + +  + +  

p42                    

p43     +             +  

p44     +             +  
p45     +             +  

p46 + + + + + +           + + + 
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Таблиця 2 
Фрагмент форми експертного опитування для визначення множини мотиваторів  

ІТ-фахівців, які задовольняють потреби людини у процесі навчання 
P34→→→→M34 Мотиватори, що задовольняють потреби у повазі (шануванні) у процесі навчання 
  M1 M2 
  m11 m12 m13 m14 m15 m16 m21 m22 m23 m24 m25 m26 m27 m28 m29 m210 m211 m212 m315 
p41              + +  + +  

p42                    

p43                  +  
p44                  +  

p45                  +  

Всі оцінки експерти виставляли індивідуально, на основі особистісного досвіду в 
управлінні мотивацією праці на підприємстві. 

За результатами проведеного експертного опитування було отримано 32 анкети з 
експертними оцінками. Оброблення анкет дозволило отримати систему множин моти-
ваторів ІТ-фахівців, які задовольняють потреби людини, що реалізуються в різних ви-
дах його діяльності. 

Етап 3: Отримана система множин мотиваторів (5), що спрямована на задоволення 
потреб робітника, описується такими сімома базовими множинами: 
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3. Мотиватори, що задовольняють потреби у належності і любові  
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4. Мотиватори, що задовольняють потреби у повазі (шануванні)  
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5. Мотиватори, що задовольняють пізнавальні потреби  
∅=51M ,  
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6. Мотиватори, що задовольняють естетичні потреби  
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7. Мотиватори, що задовольняють потреби в самоактуалізації 
∅=71M , { } { }4

6
3
14

3
10

2
12

2
11

4
76

3
76

2
7676 ,,,,,, mmmmmMMMM == , 

{ } { }3
15

3
14

3
7

3
6

3
5

3
3

3
2

3
1

2
12

2
11

2
10

2
9

2
8

2
7

1
5

3
72

2
72

1
7272 ,,,,,,,,,,,,,,,, mmmmmmmmmmmmmmmMMMM == , 

{ } { }4
7

3
15

3
14

4
73

3
7373 ,,, mmmMMM == , { } { }3

10
3
7474 mMM == , { } { }3 3

57 57 10 .M M m= =  

Підставивши отримані дані в матрицю (5), отримаємо нову матрицю: 
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(6) 

Наявність нульових елементів матриці (6) зумовлена відсутністю потреб (2), харак-
терних для цього виду діяльності, і як наслідок, мотиватори, які б задовольняли пусті 
множини потреб, не є потрібними. 

Таким чином, запропонована модель, маючи як вхідні дані тип мотивації ІТ-фахівця 
та відповідні ранжовані потреби, за допомогою потрійного встановлення відповідності 
потребам працівника має на останньому етапі дозволяє отримати як вихідні дані мно-
жину мотиваторів ІТ-фахівця. Причому кожний елемент цієї множини має ранг, який 
відображає важливість мотиватору для задовольняння його потреби. 

Висновок. Отримані результати використання розробленої моделі визначення видів 
мотивації ІТ-фахівця промислового підприємства формалізують взаємозалежності між 
видами діяльності ІТ-фахівця, його потребами, а також мотивами. Представлена модель 
забезпечує подальшу алгоритмізацію процесу аналізу множин мотиваторів. Розроблена 
модель визначення видів мотивації ІТ-фахівця промислового підприємства в умовах 
обмеженого забезпечення дозволяє керівникам підприємств отримувати різні рівні за-
безпечення мотиваторів діяльності ІТ-фахівців і як результат – формалізація вхідних 
даних для подальшої автоматизації управління мотивацією ІТ-фахівців на промислово-
му підприємстві. 
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ZIGBEE POSITIONING BASED ON THE SIGNAL TIME OF FLIG HT 
Рассмотрен беспроводный стандарт передачи данных физического уровня протокола IEEE 802.15.4a с точки 

зрения возможности определения расстояния. Рассмотрена структура пакета IEEE 802.15.4a. Проведён анализ 
локационных протоколов, начиная с протокола, оговоренного в стандарте, включая не входящие в стандарт про-
токолы, и их усовершенствования. 

Ключевые слова: беспроводная сеть, локационные протоколы, время полёта сигнала, позиционирование. 
Розглянуто бездротовий стандарт передачі даних фізичного рівня протоколу IEEE 802.15.4a з погляду можли-

вості визначення відстані. Розглянуто структуру пакета IEEE 802.15.4a. Проведено аналіз локаційних протоколів, 
починаючи з протоколу, зазначеного у стандарті, включаючи ті, що не входять у стандарт, та їх удосконалення. 

Ключові слова: бездротова мережа, локаційні протоколи, час польоту сигналу, позиціонування. 
Reviewed wireless data transfer standard physical layer protocol IEEE 802.15.4a and the possibility of determining the 

distance. The structure of the package IEEE 802.15.4a. The analysis of radar protocols, starting with the protocol specified 
in the standard, including non-standard protocols and their improvement. 

Key words: wireless, radar reports, the flight time signal, positioning. 

Введение. Беспроводные сети малого радиуса действия становятся всё более попу-
лярными [1]. Результатом непрерывно растущих потребностей рынка стало появление 
стандартов IEEE 802.15.4 и ZigBee. Многим приложениям таких сетей требуется нали-
чие информации о местоположении. В связи с важностью определения местоположе-
ния объектов в беспроводных сетях был разработан сверхширокополосный стандарт 
(UWB) передачи данных IEEE 802.15.4a для сетей малого радиуса действия [2]. 

Стандарт IEEE 802.15.4а определяет два варианта передачи: сверхширокополосные 
импульсные сигналы (IR-UWB) и расширение спектра методом линейной частотной 
модуляции (CSS). IR-UWB система может использовать несущую частоту 250-750 
МГц, 3,244-4,742 ГГц или 5,944-10,234 ГГц, тогда как CSS использует 2,4-2,4835 ГГц. 
Для IR-UWB варианта определение расстояния предоставляется возможным, тогда как 
CSS сигналы могут быть использованы только для передачи данных [2]. Так как в дан-
ной статье изучается возможность определения расстояния для стандарта IEEE 
802.15.4a, то рассматриваться будет только IR-UWB вариант. 

IR-UWB система использует очень узкие импульсы для передачи информации, ко-
торые обычно передаются с заданной стандартом позицией и/или полярностью импу-
льсов [3-5]. В отличие от обычных систем IR-UWB, информация в IEEE 802.15.4a стан-
дарте передается пакетами импульсов в определённой последовательности и фазе 
сигнала [2]. Другими словами, структура сигнала в поле полезной нагрузки пакета IEEE 
802.15.4a представляет собой модифицированную версию классического IR-UWB. Тем 
не менее, для синхронизации, преамбула пакета UWB импульсов с малым коэффициен-
том заполнения передается по аналогии с классической IR-UWB системой. 

Принципы измерения расстояния. В соответствии с терминологией IEEE 802.15.4a, 
RDEV называется совместимое устройство, в которых реализована поддержка определе-
ния расстояния, RFRAME – это кадр, который несёт информацию о расстоянии. 
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RFRAME указывается путем установки бита расстояния в заголовке PHY пакета 
IEEE.802.15.4a. Расстояние между двумя RDEV определяется обычно через двусторон-
ний обмен RFRAME и отслеживанием его прибытия, так как показано на рис. 1. Это 
называется двусторонним временем прихода сигнала (TW-TOA). 

Предположим, что RDEV А хочет узнать расстояние до RDEV B. Время между ухо-
дом RFRAME от А и прием ответа RFRAME от B, , может быть представлено как: 

, (1) 

где  – время пролета сигнала от А к В и  – время задержки сигнала. 
 

 
Рис. 1. Обмен сообщением в режиме двустороннего прохода сигнала при измерении расстояния 

Измерение расстояния в этом режиме в большой степени зависит от того, как точно 
будет определено время  Для одного прохода сигнала, учитывая, что в RFRAME под-
мешивается белый гауссов шум и согласно частному случаю неравенства Рао-Крамера, 
можно определить нижнюю границу дисперсии значения , 

1
( ) ,

2 2
tVar T

SNRπ β
≥

)
  (2) 

где SNR – отношение сигнал-шум и β – эффективная ширина сигнала [6]. Очевидно, 
что большое значение SNR и/или более широкий спектр сигнала β увеличит точность 
определения времени пролёта . UWB использует очень большой спектр, а поэтому 
вероятность того, что произойдет взаимная компенсация всех сигналов другими, чрез-
вычайно мала. Кроме того, так как для передачи применяются очень короткие импуль-
сы, то не возникают и межсимвольные искажения – энергия принятого импульса прак-
тически всегда успевает фактически полностью затухнуть до момента прихода его 
следующей копии, которая к тому же еще зачастую просто обрезается в корреляторе 
приемника как помеха, не имеющая отношения к сигналу. Всё вышесказанное делает 
UWB пригодной технологией для измерения расстояния. 

Как и в других беспроводных локационных системах, основными источниками 
ошибок в диапазоне UWB является многолучевое распространение, в условиях отсутс-
твия прямой видимости (NLOS), и многопользовательские помехи (MUI) [7]. В разных 
средах скорость распространения и затухание сигнала будет разной, множественные 
копии передаваемого сигнала с различным уровнем затухания и времени задержки 
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придут к приемнику. Таким образом, при согласованной фильтрации или корреляции 
на основе времени полёта сигнала, результат будет иметь несколько пиков, хотя только 
время первого пика имеет значение. При отсутствии прямой видимости от передатчика 
к приёмнику при условии множественных отражений, первый пик может и не быть са-
мым сильным [8-9]. 

В стандарте IEEE 802.15.4a преамбула пакета разработана с учётом многолучевого 
распространения сигнала для облегчения процедуры определения времени полёта. 

Структура пакета. В сетях стандарта IEEE 802.15.4a используется формат пакета, 
представленный на рис. 2. Пакет состоит из заголовка синхронизации (SHR) преамбу-
лы, заголовка физического уровня (PHR) и поля данных. Преамбула SHR состоит из 
преамбулы «расстояния» и начала кадра (SFD). 

Преамбула. Количество символов в преамбуле определяться в соответствии с тре-
бованиями приложения. Там может быть 16, 64, 1024 или 4096 символов, в зависимости 
от задержки, мощности канала связи, соотношению сигнал-шум и совместимости с уже 
существующими RDEV. Использование большей длины, 1024 и 4096, является предпо-
чтительным для приема некогерентных сигналов, что позволяет улучшить их обработ-
ку. В таком случае точность измерения времени прихода сигнала повышается. 
 

 
Рис. 2. Структура пакета IEEE 802.15.4a (BPSK бинарная фазовая манипуляция) 

В стандарте предполагается, что приложение должно начинать локационные опера-
ции, установив длину преамбулы 1024 символа. Далее приложение должно отслеживать 
параметр добротности (FoM) для последующей корректировки длинны преамбулы. 

Преамбула – это набор из 31 троичного символа (табл. 1). Каждый элемент состо-
ит из последовательности в 31 символ, 15 нулевых значений и 16 ненулевых значений, 
все обладают идеальными периодичными АКФ. Другими словами, боковые лепестки 
АКФ равны нулю (рис. 3). Видно, что в приёмнике наблюдается минимум излучаемой 
мощности в канале между двумя последовательными пиками АКФ. При вычислении 
времени пролёта сигнала ошибки из-за боковых лепестков АКФ быть не должно. 

Таблица 1 
Базовые элементы преамбулы 

№ Символ 

 - 0 0 0 0 + 0 - 0 + + + 0 + - 0 0 0 + - + + + 0 0 - + 0 - 0 0 

 0 + 0 + - 0 + 0 + 0 0 0 - + + 0 - + - - - 0 0 + 0 0 + + 0 0 0 

 - + 0 + + 0 0 0 - + - + + 0 0 + + 0 + 0 0 - 0 0 0 0 - 0 + 0 - 

 0 0 0 0 + - 0 0 - 0 0 - + + + + 0 + - + 0 0 0 + 0 - 0 + + 0 - 

 - 0 + - 0 0 + + + - + 0 0 0 - + 0 + + + 0 - 0 + 0 0 0 0 - 0 0 

 + + 0 0 + 0 0 - - + - 0 + + - 0 0 0 0 + 0 + 0 - + 0 + 0 0 0 0 

 + 0 0 0 0 + - 0 + 0 + 0 0 + 0 0 0 + 0 + + - -  0 - + 0 0  - 

 - 0 0 0 0 + 0 - 0 + + + 0 + - 0 0 0 + - + + + 0 0 - + 0 - 0 0 

 

SHR преамбула  PHR Данные 

На несущей частоте  Частота указана в PHR  

Преамбула SFD 
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Рис. 3. Значения базового элемента преамбулы  (сверху), периодичная АКФ для  (снизу) 

Предположим, что φ(t) – это единичный импульс UWB (рис. 3, сверху) с единичной 
энергией,  – длительность базового элемента преамбулы,  – количество по-
вторений базового элемента,  – интервал повторений импульсов,  – общее коли-
чество импульсов в одном базовом элементе,  – энергия одного базового элемента 
преамбулы. Тогда для і-го базового символа , сигнал базового символа преамбу-
лы  и сигнал преамбулы   можно представить как: 

, (3) 

, (4) 

где  – j-й символ базового элемента . 
SFD сигнализирует об окончании преамбулы и начале заголовка PHY. Другими 

словами, он используется для установки синхронизации кадров, и его обнаружение ва-
жно для точного подсчета времени . Он может состоять из 8 или 64 символов. Стан-
дарт IEEE 802.15.4a поддерживает обязательные короткие SFD длинной 8 символов для 
скорости по умолчанию 1 Мбит/с и средней скорости, и опционально поддерживает 
SFD длинной 64 бита для номинальной скорости 108 Кбит/с. 

Пусть M – вектор, состоящий из элементов {-1, 0, +1}, и предположим, что его дли-
на равна числу символов в SFD, . Тогда SFD сигнал , сформированный из M с 
базисом Si, имеет вид: 

, (5) 

где  видно из формулы (3), тогда SHR преамбула будет иметь вид: 

,  (6) 

где  описано в формуле(4). 
Пусть  и  – последовательности для длинных и коротких SFD соответственно. 

Они должны обладать следующими основными свойствами [10]: 
. Корреляционный шаблон для детектирования SFD в уст-

ройствах с высокой скоростью будет одинаков для устройств с низкой скоростью. Это 
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предотвращает необходимость два раза запускать коррелятор, таким образом достигае-
тся совместимость разных скоростей. 

. Это свойство позволяет устройствам, работающим на высо-
кой скорости, получить два одинаковых пика АКФ, ввиду повторения передачи 8 символь-
ной SFD. Таким образом, после получения второго пика корреляция может остановиться. 

 и . Первые восемь последовательностей символов  
и  должны быть уравновешены. Тогда при обработке преамбулы коррелятором вы-
ходной сигнал будет равен нулю. Преобразование SFD в таком случае не снизит точ-
ность получения SFD. 

Пример длинной SFD, которая удовлетворяет всем трём требованиям, приведён в 
табл. 2. Следует отметить, что короткая SFD в данном случае – это первые восемь сим-
волов длинной SFD. 

Таблица 2 
Длинная SFD последовательность 

№ Последовательность (длина 64) 

 
0 + 0 - + 0 0 - 0 + 0 - + 0 0 - - 0 0 + 0 - 0 + 0 + 0 0 0 - 0 - 
0 - 0 0 + 0 - - 0 - + 0 0 0 0 + + 0 0 - - - + - + + 0 0 0 0 + + 

В табл. 3 свойства длинной и короткой SFD последовательности представлены как 
отношение пика к максиму бокового лепестка (PMSL) и пиковой мощности к средней 
мощности бокового лепестка (PASL) для когерентных и некогерентных приёмников. 

Таблица 3 
Отношения АКФ к боковым лепесткам 

Последовательность 
Когерентный приёмник Некогерентный приёмник 

PMSL PASL PMSL PASL 

 7,27 17,6 8,06 20,9 

 6,02 13,2 6,02 18,0 

Протоколы определения расстояния. Стандартом принято немного измененную 
версию обычного двухстороннего протокола обмена данными о расстоянии (TW-TOA) 
как основную. Также предусмотрен симметричный двусторонний обмен RFRAME 
(SDS-TW-TOA), который позволяет синхронизировать часы в RDEV устройствах. Оба 
протокола могут быть использованы для определения расстояния без предварительной 
синхронизации часов в RDEV. Стандартом также оговорен и защищенный локацион-
ный протокол, в котором предусмотрена защита информации о расстоянии. 

Стандартный двухпролётный протокол (TW-TOA). Это фактически протокол 
TW-TOA, который только оговаривает передачу пакетов  (рис. 4). Снача-
ла отправитель RDEV А посылает пакет запроса расстояния  и получатель RDEV B 
отвечает подтверждением . Получатель после отправки  посылает временную мет-
ку . В конце RDEV А присылает подтверждение временной метки . 

Существуют пять параметров, которые характеризуют одно измерение дальности и 
образуют временную метку: значение счетчика начала, значение счетчика конца, два 
значения частотных характеристик приёмопередатчиков и параметр точности оценки 
времени прихода переднего фронта первого импульса PHR. 

Значение счетчика начала представляет время прихода первого импульса первого 
символа PHR. Значения времени запуска и остановки счётчика записываться каждые 4 
октета. И хотя польза этих значений только в их разнице, стандарт IEEE 802.15.4a опи-
сывает их отдельно. 

Предположим, что В обнаруживает SFD метку  и записывает время прихода, сог-
ласно своему таймеру , и также записывает время , когда  покидает антенну В. 
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Тогда во временной метке будут записаны два значения  и  как время начала и 
конца работы таймера. 

RDEV, в котором производится дополнительный подсчёт характеристик осциллято-
ров, генерируется смещение и интервал.  Смещение — это целое знаковое число, зна-
чение которого показывает разницу в частотах между приемником и передатчиком. 

К примеру, если разница между осцилляторами составляет десять из миллиона, тог-
да значение смещения будет 10, а значение интервала – 1 миллион.  

 

 
Рис. 4. Протоколы с поддержкой определения расстояния согласно IEEE 802.15.4a 

FoM характеризует точность оценки времени прихода переднего фронта первого 
импульса PHR на антенну. FoM состоит из 3 подполей и бита расширения. Подполе 
уровня несёт оценку качества определения расстояния (3 бита). Интервал измерения 
указывается во втором подполе и может принимать значения 100 пс, 300 пс, 1 нс и 3 нс. 
Последнее подполе указывает на множитель интервала измерения и служит для уста-
новки некоторых промежуточных значений. 

Симметричный двусторонний двухпролётный локационный протокол (SDS-
TW-TOA). Протокол SDS-TW-TOA проиллюстрирован на Рис. 4 сообщения-
ми , , . Добавление сообщения  к стандартному TW-TOA уменьшает ошибку 
определения расстояния ввиду погрешности осцилляторов приёмника и передатчи-
ков  и  соответственно. Из рис. 4 видно: 

. (7) 

После ввода коэффициентов  и , которые оговаривают допуск осцилляторов, 
получим: 

. (8) 

Полагая, что  и , то: 

. (9) 
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Стандартный режим TW-TOA описывает время [11]: 

. (10) 

Из всего этого можно сделать вывод, что протокол SDS-TW-TOA имеет ошибку 
вдвое меньшую, нежели стандартный TW-TOA. 

Защищённый локационный протокол. Локация в сенсорных сетях весьма полез-
на, но бывают условия использования, где важна еще и достоверность полученной ин-
формации о расстоянии. Такие сети могут быть подвержены различного рода атакам. 

Атаки можно разделить на: 
- Несанкционированный перехват: устройство прослушивает сеть и пытается 

определить расстояние до защищённого (спрятанного) устройства.  
- Подмешивание: устройство злоумышленника передаёт схожие RFRAME для 

«запутывания» определения времени прихода сигнала. 
- Глушение: попытка заглушить или значительно изменить RFRAME. 
Для того, чтобы сделать такие рода атаки менее действенными, был разработан за-

щищенный локационный протокол. В таком режиме преамбула будет иметь одну из 
последовательностей, приведённых в табл. 4. 

Устройства обмениваются по защищённому протоколу последовательностями, ко-
торые будут использоваться в следующей передаче. Это предотвращает атаки вроде 
«подмешивания», и делают несанкционированный перехват более сложным (перехват-
чику придётся прослушивать 8 разных последовательностей). Защищенный локацион-
ный протокол разделён на две части: аутентификация и локализация. 

Таблица 4 
Базовые последовательности преамбулы защищенного локационного протокола 

№ Символ 

 
+000-0000-++0-++++0-0++0+0-00-+0++00++-0++0+-+0-00+00-0-000-+- 
00+0000-0++-00000+-0-000000-00-+-++-+000-0+0+0+++-00-00+0+000 

 
+000++0-0+0-00+-0-+0-00+0+0000+0+-0000++00+0+++++-+0-0+-0-+0+ 
+-000-0+000+0+0-+-000000+-+-0-00++000-00+00++-00-++-00-00000 

 
0+-00+0-000-++0000-++000+0+-0-+00-+000-0-00-0-+++-+0-++00+-++0 
+00000+0-0+++-00+00+000-0000+00-+0++0+0+0-00-0-+-0+0++00000 

 
++0000+000+00+-0+-++0-000-00+-0+00++000+++00+0+0-0-+-0-0+00+ 
00+0++--+00++-+0+-0--+000000-0-0000-+0-00+00000+-++000-0-+0+0 

 
+0+00-00-+++0+0+0-000+-++-+-00-000000-0-+00000-++0-0000+00-+- 
000-0-00+00-0+-+0++0-++00++0+-00-0+0++0-0++++-0++-0000-000+000 

 
0-00-++-00-++00+00-000++00-0-+-+000000-+-0+0+000+0-000-++0+-0- 
+0-0+-+++++0+00++0000-+0+0000+0+00-0+-0-+00-0+0-0++000+0000 

 
000++0+0-+-0-00-0+0+0++0+-00+0000-000+00+00-+++0-0+00000+0++ 
-+00++-0+-+++-0-00-0-000+-00+-0-+0+000++-0000++-000-0+00-+000 

 
+0+-0-000++-+00000+00–0+-0000-0-000000+–0-+0+–++00+--++0+00+0 
0+0-0-+-0-0+0+00+++000++00+0-+00–000-0++-+0–+00+000+0000++0 

Аутентификация. Сначала координатор RDEV (А) должен послать так называемый 
«пакет аутентификации локации» получателю RDEV (B). Этот пакет показан на рис. 4 
как . Основная задача пакета определить, что получатель подлинный и в зашифро-
ванном виде передать две последовательности  и , которые будут использо-
ваться в RFRAMES . Последовательности  и  произвольным обра-
зом выбираются из табл. 4. Если B посчитает, что А подлинный, то последует ответ 
ACK (показан на рис. 4 как ).  и  выбирается каждый раз при передаче, 
что снижает вероятность злоумышленного подбора последовательностей в восемь раз. 
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Как может показаться, такой подход весьма избыточен, однако если к координатору 
подключено несколько устройств, то можно послать так называемый «пакет аутенти-
фикации локации» одновременно для всех подключённых устройств.  

Фаза локализации. RDEV (А) посылает RFRAME  c  преамбулой и в ответ 
получает  c  преамбулой. Завершающим этапом есть посылка  и получе-
ние . 

Таким образом, передача и определение временных характеристик сигнала передае-
тся в зашифрованном виде, а отчёты временной метки передаются уже после шифро-
ванной передачи и не чувствительны к времени «полёта». 

Выводы. Рассмотренные протоколы обеспечивают приложения, использующие 
стандарт IEEE 802.15.4 данными о расстоянии в сети. 

Технологии и протоколы, рассмотренные в данной статье, позволяют применять бе-
спроводные сети ZigBee не только для передачи данных, но и могут нести информацию 
о расстоянии. Использование ZigBee в местах, где нет покрытия глобальных систем на-
вигаций, таких как шахтные выработки, позволит получать ранее недоступную инфор-
мацию о местоположении объектов в сети. Узкие и протяжённые ставки в шахтах све-
дут некогерентное распространение к минимуму, а размещение координаторов сети в 
зонах прямой видимости только увеличит точность определения расстояния.  

Ввиду наличия защищённых протоколов передачи данных, технологию определе-
ния расстояния можно применять и в системах безопасности.  

Определения расстояния происходит на физическом уровне, а значит разработчику 
приложения не нужно заботиться о дополнительных ресурсах для приложения.  
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FEATURES OF INFORMATION TECHNOLOGIES OF FARM MANAGE MENT 
Проведен анализ современных методов и технологий, которые применяются при решении задач эффективного 

управления аграрным предприятием. Приведены принципы построения программно-аппаратного комплекса для 
автоматизации управления сельскохозяйственным предприятием в отрасли растениеводства.  

Ключевые слова: информационные технологии, автоматизация управления, агрофирма. 
Проведено аналіз сучасних методів та технологій, що застосовуються при вирішенні завдань ефективного 

управління аграрним підприємством. Наведено принципи побудови програмно-апаратного комплексу для автомати-
зації управління сільськогосподарським підприємством у галузі рослинництва.  

Ключові слова: інформаційні технології, автоматизація управління, агрофірма. 
The analysis of modern methods and technologies which are used at the decision of tasks of effective management an 

agrarian enterprise is conducted. Principles of construction of hardware and software complex for automation of 
management an agricultural enterprise in industry of plant-grower are resulted. 

Key words: information technologies, automation of management, agrarian firm. 

Постановка проблемы. Важной составляющей системы управления в агропромышлен-
ном комплексе является информационное обеспечение. Существующая сегодня система ин-
формационного обеспечения не соответствует современным требованиям и имеет сущест-
венные недостатки [1]. Реализация систем автоматизации процессов растениеводства 
должна быть связана с созданием служб, которые были бы способны использовать высоко-
технологичные средства управления на новом качественном, оперативном и эффективном 
уровне, – осуществлять планирование, мониторинг, диспетчеризацию и множество других 
функций управления. Это, несомненно, позволит сделать предлагаемый подход к реформи-
рованию растениеводства более результативным, чем подходы, которые применялись ранее. 

Анализ последних исследований и публикаций. В системах, эксплуатируемых на 
Украине, акценты делаются на автоматизацию управления финансовой деятельностью 
(например, линейка продуктов 1С [2]), или автоматизацию управления отдельными те-
хнологическими процессами [3]. При этом вовсе не решаются задачи комплексной ав-
томатизации управления производственной деятельностью агрофирмы в целом. 

Описано множество методик управления технологическими процессами на предп-
риятии [4]. Учитывая то, что сельскохозяйственное предприятие является, по сути, рас-
пределенным объектом, сильно подверженным влиянию внешних воздействующих фа-
кторов, задачей автоматизации управления им становится более сложной, чем задача 
управления технологическими процессами на промышленном предприятии. 
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Цель статьи. Главная цель данной работы – рассмотреть особенности, оказываю-
щие влияние на автоматизацию управления сельскохозяйственным предприятием и 
представить концептуальную схему предметной области автоматизированной системы 
управления сельскохозяйственным предприятием (АСУ СХП). 

Функциональные подсистемы АСУ СХП. АСУ СХП – это, прежде всего, система 
управления. Ее назначение – управление технологическим процессом и его регулиро-
вание. При построении АСУ СХП были выделены присущие системе специфические 
особенности, оказывающие влияние на автоматизацию управления: 

1. Распределенность объекта управления:  
− слабо развитая инфраструктура систем связи и компьютеризации (недостаточное 

количество вычислительной техники в сельской местности, слабое радиопокрытие тер-
ритории, недостаточная надежность каналов связи радиосети);  

− необходимость учитывать пространственные факторы при выполнении опера-
ций (геометрические размеры полей); 

− необходимость учета пространственных факторов при обеспечении ресурсами 
(сосредоточение техники и людского ресурса в местах выполнения операций требует 
времени и расхода ресурсов); 

− дороговизна и низкое качество первичной информации, полученной методами 
дистанционного зондирования земли (ДЗЗ); 

− определенные трудности вызывает применение датчиков и других устройств 
сбора первичной информации в полевых условиях. 

2. Сильное воздействие на систему внешних факторов (погодные условия, ментали-
тет персонала, влияние социальной среды, качество используемых ресурсов, качество 
выполнения работ). В этом смысле собственно выполнение сельскохозяйственных ра-
бот может быть описано моделями функционирования вычислительного комплекса в 
условиях информационных атак. 

3. Относительная некритичность к срокам выполнения работ (допускаемая размы-
тость или нечеткость по отношению времени начала их выполнения и их длительности, 
сопоставима со временем сосредоточения техники в месте выполнения работ). 

Учитывая эти особенности, был выделен следующий перечень функциональных по-
дсистем с указанием категории пользователей, работающих с ними: 

1. Нормативно-справочная и инфраструктурная подсистема (администраторы сис-
темы) – для ведения нормативной информации, необходимой для использования при 
решении управленческих задач в АСУ СХП. 

2. Подсистема сбора первичной информации об объекте управления (администратор 
системы, диспетчер) – для сбора первичной информации о состоянии и процессах агрофи-
рмы и передачи срочных донесений и распоряжений с центра управления исполнителям. 

3. Подсистема планирования работ растениеводства и их соответствующего ресурс-
ного обеспечения (планировщики-агрономы, механики, снабженцы) – для определения 
использования полей под посевы, расчеты планов выполнения с\х работ и операций, 
планирование обеспечения ресурсами, необходимыми для выполнения с\х работ. 

4. Подсистема оперативного диспетчерского управления работами и операциями 
растениеводства и соответствующим им ресурсным обеспечением (диспетчеры-
агрономы) – автоматизация процесса распределения и первичной обработки данных о 
состоянии объектов управления, поддержка в принятии решения диспетчеров. 

5. Подсистема оценки состояния объектов управления – посевов, грунтов, ресурсов, 
инфраструктурных объектов, качества и объемов выполненных работ (агрономы) – для 
использования при решении диспетчерских задач. 

6. Подсистема логистики (транспортники) – для обеспечения транспортных опера-
ций всех агрокомпаний. 
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7. Подсистема ведения картографической информации (картографы-геодезисты) – 
представление информации о состоянии объектов управления в виде цифровых карт. 

8. Подсистема нотификации и обмена срочными донесениями и распоряжениями 
между центром управления и исполнителями – предназначена для обмена сообщения-
ми между сотрудниками распределенной системы. 

9. Подсистема моделирования работы агрофирмы – для имитационного моделирования 
(проигрывания) возможных последствий сложившихся ситуаций в работе агрофирмы. 

Предметная область АСУ СХП. Исходя из характеристики рассматриваемой сис-
темы как системы управления и приведенного выше перечня ее функциональных под-
систем, ниже приведем описание фрагмента предметной области АСУ СХП. 

Представленная концептуальная модель предметной области позволяет: 
− спроектировать единую БД системы, а не совокупность баз данных задач; 
− решать проблемы распределения системы по отдельным объектам без потери це-

лостного представления; 
− упростить процессы ведения и модернизации баз данных; 
− упростить обсуждение с заказчиком особенностей информационной и программ-

ной структуры системы. 
Как известно, описание предметной области представимо в виде диаграммы классов 

UML [5], при этом классы функционально разделены на пакеты. Некоторые классы 
имеют отметку «справочник», которая указывает, что объект такого класса будет соде-
ржать нормативно-справочную информацию. 

Пакет «System» включает в себя классы, отражающие общую структуру агрофирмы, спе-
цифика которой растениеводство, в том числе выращивание, хранение, переработка (рис. 1). 

 
Рис. 1. Диаграмма классов пакета «System» 
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Главным классом является класс агрофирмы «Agrofirm». На территории каждой аг-
рофирмы могут располагаться мощности по переработке, это класс «Zavod». Агрофир-
ма может состоять из нескольких подразделений, выделенных в класс «Department». В 
свою очередь, у каждого подразделения может быть машинный парк (класс 
«Mash_Park»), мастерская (класс «Masterskaya»), долговременные хранилища (класс 
«Hranilishche»). Также каждое подразделение имеет разные виды ресурсов (класс 
«Resource») определенного типа (класс «Type_Resource»). 

На территории подразделения имеются паспортизированные поля (класс «Field»), 
при этом каждое поле может состоять из участков (класс «Uchastok»). Участок характе-
ризуется типом и состоянием грунта (класс «Grunt»). На территории участка могут рас-
полагаться временные хранилища (класс «Kagat»). 

При этом понимается, что в каждый момент времени каждый участок приспособлен 
для выращивания одной культуры. Поэтому был выделен класс «Sezon», тогда для ка-
ждого участка может храниться история выращивания предыдущих культур. С каждым 
сезоном ассоциируется определенный тип севооборота (класс «Type_sevooborot») и те-
кущая культура возделывания (класс «Culture») определенного типа (класс 
«Type_Culture») и ее сорт (класс «Sort») определенного типа (класс «Type_Sort»). 

Пакет «Resources» включает классы, описывающие ресурсы, которые принадлежат 
каждому подразделению (рис. 2). 

 
Рис. 2. Диаграмма классов пакета «Resource» 

Абстрактный класс «Resource» описывает текущее количество ресурсов и их тип 
(абстрактный класс «Type_Resource»). Наследуемые от них классы – это виды ресурсов 
(по аналогии выделяются классы – типы видов ресурсов): 

− дороги – класс «Doroga»; 
− горюче-смазочные материалы – класс «GSM»; 
− авто и специализированная техника – класс «Technic»; 
− семена – класс «Semena»; 
− удобрения – класс «Udobrenie»; 
− персонал – класс «Worker»; 
− средство защиты растений – класс «Sredstvo_zashiti»; 
− средство мелиорации – класс «Sredstvo_melior». 
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Пакет «Sostoyanie_Grunta» включает классы, которые отражают текущее состояние 
грунта участка поля (рис. 3). 

 
Рис. 3. Диаграмма классов пакета «Sostoyanie_Gruntа» 

Прежде всего, грунт характеризуется типом, представленным классом «Type_Grunt». 
Состояние грунта представляется в виде абстрактного класса «Grunt_sost», который ссы-
лается на тип состояния (абстрактный класс «Type_Grunt_sost»). При этом каждый тип 
грунта может иметь определенные состояния. 

Наследуемые от них классы – это виды состояния грунта (по аналогии выделяются 
классы – типы видов состояний грунта): 

− механический состав – класс «Mech_sostav»; 
− агрохимический состав – класс «AgroHimSostav»; 
− влажность – класс «Vlagnost». 
Пакет «Sostoyanie_Fito» включает классы, которые отражают текущее состояние 

растения на участке поля (puc. 4). 
 

 
Рис. 4. Диаграмма классов пакета «Sostoyanie_Fito» 

Прежде всего, сорт растения характеризуется типом, представленным классом 
«Type_Sort». Состояние растения представляется в виде абстрактного класса 
«Fito_sost», который ссылается на тип состояния (абстрактный класс «Type_Fitosost»). 
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При этом каждый тип сорта может иметь определенные состояния. Наследуемые от них 
классы – это виды состояния растения (по аналогии выделяются классы – типы видов 
состояний растения): 

− стадия развития – класс «Mech_sostav»; 
− болезнь – класс «Bolezni»; 
− вредитель – класс «Vrediteli». 
Пакет «Monitoring» включает классы, отражающие источники получения информа-

ции о состоянии грунта, растения и работ (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Диаграмма классов пакета «Monitoring» 

Состояние выполнения сельскохозяйственной работы представляется классом 
«Sost_Rabot» – это процент и качество выполнения. 

Выделяются следующие виды источников получения информации: 
− для состояния грунта и растения – класс погоды «Pogoda», включающий в себя 

долгосрочный (класс «Dolgosroch_prognoz») и краткосрочный прогноз (класс 
«Kratkosroch_prognoz»); 

− датчики ДЗЗ или датчики, устанавливаемые на технике (класс «Datchik»); 
− данные непосредственных наблюдений (класс «Nabludenie»); 
− данные лабораторных исследований (класс «Labor_Data»). 
Пакет «Plan» включает классы, отражающие специфику формирования основного 

плана и внеплановых работ (рис. 6). 
На каждый сезон выращивания определенного растения строится основной план. 

Он представляется в виде нескольких этапов (класс «Etap»). Каждый этап состоит из 
нескольких видов работ (класс «Work»), причем на каждую работу могут накладывать-
ся условия ее проведения (класс «Usloviya»), а также учитываться долгосрочный про-
гноз погоды. 
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Рис. 6. Диаграмма классов пакета «Plan» 

При соблюдении условий и благоприятном прогнозе работа из основного плана попадает 
в исполнительный план (класс «Ispoln_Plan»). Исполнительный план опирается на данные 
краткосрочного прогноза и может состоять из нескольких операций (класс «Operation»). 

Каждая операция ссылается на технологическую карту операции (класс «TehKarta»), 
которая описывает технологию проведения операции и содержит типы необходимых ре-
сурсов. Для обеспечения операции необходимыми ресурсами можно использовать ресур-
сы, которые имеются в наличии (класс «Resource» из пакета «Resouces»). 

При этом эталонная технологическая карта должна быть привязана к полевым усло-
виям и условиям допустимого использования техники (например, ТОиР). 

В зависимости от состояния грунта или растения могут формироваться внеплановые 
работы (класс «VneplanRabot») определенного типа (класс «Type_Vneplan»). С каждым 
типом внеплановых работ связаны типы состояний и типы необходимых ресурсов. 
Внеплановые работы также попадают в исполнительный план.  

Каждый вид работ обеспечивается контролем над состоянием их выполнения (класс 
«Sost_Rabot» из пакета «Monitoring»). 

Пакет «Fact» включает классы, необходимые для диспетчирования операций из 
исполнительного плана (риc. 7). 

На основании мониторинга состояния ресурса, работ, грунта или растения могут во-
зникать события (класс «Sobitie»), необходимо осуществить их привязку к определен-
ному типу (класс «Type_Sobitie»). Каждый тип события описывает типы возможных 
реакций (класс «Type_Reakcia») и типы необходимых ресурсов (класс «Type_Resource» 
пакета System). Соответственно, с каждым типом реакции на событие могут быть свя-
заны задачи, которые необходимо решить (класс «Type_Task»). 
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Рис. 7. Диаграмма классов пакета «Fact» 

Из набора типов реакций осуществляется выбор одного и его привязка к операции с 
формированием необходимых ресурсов, которые есть в наличии (класс 
«Type_Resource» пакета System). 

Данное представление предметной области частично отражает всю специфику пос-
троения АСУ СХП и, несомненно, требует уточнения атрибутивной информации каж-
дого из описанных классов. 

Выводы. Приведенные авторами концепции, в том числе в виде описания предмет-
ной области, раскрывают основные аспекты управления технологическими процессами 
в агрофирме и позволяют перейти от среднестатистических нормативов к индивидуа-
льным, за счет учета структуры почв, геометрии полей, погодных условий, особеннос-
тей используемой техники и во внедрении и отработке как отдельных новых интенсив-
ных технологий с/х производства, так и в решительном переходе к системной 
автоматизации управления достаточно сложными процессами растениеводства.  

Применение АСУ СХП позволит поднять управление взаимодействием на больших тер-
риториях с огромным количеством участников на новый качественный уровень – уровень 
научно обоснованного организационного управления процессами производственно-техноло-
гического взаимодействия агроформирований в период сельскохозяйственных кампаний и 
создать условия для значительной экономии материальных и денежных ресурсов в целом. 
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THE MAIN FEATURES OF RESOURSE RELOCATION ALGORITHMS  FOR 
REACTION ON DANGEROUS SITUATIONS 

Предлагается использовать понятие интерпретации веса ребра графа для сведения задачи поиска рациональ-
ного маршрута передислокации ресурсов к классическим задачам поиска оптимального пути на графе или задач 
поиска путей в нечетких графах. 

Ключевые слова: граф, поиск минимального пути, нечеткий граф. 
Пропонується використовувати поняття інтерпретації ваги ребра графа для зведення задачі пошуку раціона-

льного маршруту передислокації ресурсів до класичних задач пошуку оптимального шляху на графах або до задач 
пошуку шляхів у нечітких графах. 

Ключові слова: граф, пошук мінімального шляху, нечіткий граф. 
There is proposed to use weight interpretation to convert real task definition of searching the rational rote to classical 

task of searching of minimal path on graph 
Key words: graph, minimal path searching, fuzzy graph. 

Постановка проблемы. Известно, что за последние годы на потенциально опасных 
объектах Украины (военных складах, арсеналах, АЭС, нефтеперерабатывающих и хи-
мических производствах и т. д.) время от времени возникали чрезвычайные ситуации 
(ЧС), наносящие значительный урон народному хозяйству страны. 

Для их ликвидации привлекались как внутренние, так и внешние ресурсы в виде 
специальной техники, материалов, специализированных команд. Необходимость раци-
онального использования ресурсов и времени, отведенного на ее ликвидацию, потребо-
вало рассмотрения различных моделей ЧС. 

В общем случае в модели развития чрезвычайной ситуации (рис.) выделяется ряд 
характерных этапов: 

1. Этап создания благоприятных условий для возникновения ситуации (t1 –t0). 
2. Этап возникновения и развития ЧС (t2 –t1). 
3. Этап обнаружения и борьбы с ЧС собственными силами (t3 –t2). 
4. Этап передислокации ресурсов борьбы с ЧС в место ее возникновения (t4 –t3). 
5. Этап борьбы с ЧС с использованием внешних и внутренних ресурсов (t5 –t4). 
6. Этап анализа ЧС (t6 –t5). 
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Рис. Модель развития чрезвычайной ситуации. 

Каждый этап развития ситуации характеризуется специфическими задачами, в том 
числе требующими для своего решения привлечения вычислительной техники. В част-
ности на 4-ом этапе с помощью вычислительной техники решаются задачи определения 
состава транспортных средств, определения маршрутов движения из мест дислокации в 
места их использования, расчета расписания использования транспортных средств и др. 
Как правило, эти задачи в своей постановке являются оптимизационными. 

Неоптимальный выбор решения приводит к временным потерям, а в связи с важно-
стью своевременного ресурсов в борьбе с ЧС – к другим видам потерь. Ниже будут ра-
ссматриваться особенности этих задач для 4-го этапа. 

Анализ последних исследований и публикаций. В классическом варианте для 
решения задачи определения маршрута используются алгоритмы нахождения кратчай-
ших путей на графе. В общем случае формальная постановка этой задачи имеет следу-
ющий вид. Пусть задан орграф со взвешенными ребрами: 

< X, R, W >, (1) 
где X – множество вершин графа; 

R XX ×⊆ множество ориентированных ребер графа; 

W: +→ NR  – однозначное отображение множества ребер на множество целых не-
отрицательных чисел; 

W (r) – вес ребра r. 
Для каждой пары вершин <xi, xj>  обозначим через Lij множества простых путей, со-

стоящих из инцидентных ребер из xi, в xj. Каждому пути lij ∈ Lij соответствует множес-
тво ребер 

ijlR входящих в него, а под весом пути l ij будем понимать: 

.
ij

ij

rl
r R

W W
∈

= ∑  (2) 

Тогда задача нахождения кратчайшего пути на графе формулируем таким образом: 
Найти такой l ij L∈ , для которого min→

ijlW . 

В классическом варианте для задачи определения минимального пути на графе раз-
работано множество алгоритмов. Наиболее известными из них являются: алгоритм 
Флойда-Уоршелла [1], алгоритм Форда-Беллмана [12; 13; 14], алгоритмы Дейкстры 
[3;7], алгоритм Минти [2; 7]. Имеется множество программных реализаций указанных 
выше алгоритмов [2; 3; 4; 6; 8; 9; 10]. 

Алгоритм Минти решения задачи о кратчайшем пути в сети представляет собой 
итеративный процесс, в ходе которого строится путь L=(s=i 0, i1, ..., ip-1, ip=t). 

На предварительном (нулевом) этапе алгоритма: 

t1 t0 t2 t3 t4 t5 

T 

β 

t6 
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– Ø формируется массив значений так называемых модифицированных длин , ,i jc%  

которые перед началом первой итерации полагаются равными сi,j ≥0; 
– Ø осуществляется отметка вершины i0 = s числом mi0 = 0. 
Далее выполняются стандартные итерации, каждая из которых включает следую-

щие этапы: 
1. Отметка вершин сети. Обозначим множество вершин cети, отмеченных на пре-

дыдущих итерациях, как I%  (на первой итерации { }0I i=% ). Для каждой вершины i I∈ %  

ищутся дуги, соединяющие ее с еще не помеченными вершинами-потомками j, моди-
фицированная длина которых , 0.i jc =%  Найденные таким способом вершины j помечаю-

тся числом mj = i, указывающим на «родителя». В том случае, когда сразу несколько 
дуг, имеющих , 0,i jc =%  заканчиваются в одной и той же вершине j, значение для ее по-

метки выбирается произвольно. 
Если среди вновь помеченных вершин окажется вершина t, то, значит, найден иско-

мый путь (i0, i1,..., i(p-1), ip), где 

1 2 11 2 1 0, , ,..., , ,
p pp p i p i ii t i m i m i m i m s

−− −= = = = = =  

на чем алгоритм завершается. 
В случае, если вершины t нет среди отмеченных, и одновременно нельзя отметить 

ни одной новой вершины, то переходим к этапу 2. 
2. Преобразование значений модифицированных длин дуг. Для каждой вершины 

i I∈ %  ищутся дуги, соединяющие ее с еще не помеченными вершинами j, и находятся 

,∆ min c .i i j
j I∉

=
%

% %  

Далее модифицированные длины всех дуг, которые соединяют отмеченные верши-
ны с неотмеченными ( i I∈ % , j I∉ % ), уменьшаются на величину 

∆ min ,i i
i I∈

= ∆
%

% %  

в результате чего кратчайшие неиспользованные дуги получают нулевую модифициро-
ванную длину. 

Затем происходит переход к следующей итерации. 
Путь, построенный по методу Минти, будет кратчайшим. Это можно доказать с по-

мощью индукции по номеру итерации, на которой была помечена вершина t, или, что 
то же самое, по количеству дуг, составляющих кратчайший путь. 

Если это произошло на первом шаге (что возможно только в случае, если начальная 
и конечная вершины соединены дугой нулевой длины), то доказываемое утверждение 
очевидно. 

Предположим, что оно верно для всех пунктов, помеченных за первые r итераций, т. е. 
тех, которые достигаются переходом по r дугам. Тогда, если конечная вершина t помечена 
на (r + 1)-ой итерации, то полученный путь также будет кратчайшим, так как данная вер-
шина помечается в результате минимально возможного продолжения одного из путей, по-
лученного за предыдущие r итераций и являющегося по предположению кратчайшим. 

Заметим, что в данной задаче веса путей и критерий оптимизации задачи линейно 
выражаются через весовые коэффициенты ребер. Поэтому задача нахождения кратчай-
шего пути в принципе представима как транспортная задача в сетевой постановке (или, 
что то же самое, задача об оптимальном потоке). Для этого достаточно присвоить вер-
шине s единичный запас, вершине t – единичную потребность, все остальные вершины 
положить нейтральными, а дугам присвоить неограниченные пропускные способности. 
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Однако, как правило, более рациональным оказывается использование конкретных 
свойств данной задачи и решение ее специальными (частными) методами. К их числу 
относится, например, и описанный выше метод Минти. Вместе с тем практическому 
применению классических алгоритмов  препятствует следующее: 

1. Зависимости для определения веса пути могут носить нелинейный характер отно-
сительно весов ребер. 

2. Задача может быть многокритериальной.  
Целью данной работы является избавление от этих недостатков. 
Изложение основного материала. В большинстве случаев вариант постановки за-

дачи зависит от интерпретации веса для ребра. В простейшем случае вес ребра можно 
интерпретировать как расстояние между пунктами, представленными вершинами, ин-
цидентным ребру, как время прохождения части пути, представленной ребром. 

Такие интерпретации позволяют использовать алгоритмы нахождения кратчайших 
путей на графе, поскольку вес пути выражается аддитивным функционалом от весов ре-
бер. Более сложной интерпретацией является интерпретация веса ребра как его проходи-
мости, или легкости прохождения. В этом случае для двух последовательных отрезков 
пути l’   и  l’’  пути  l ij с известными характеристиками легкости прохождения W(l’) и W(l’’): 

W(l’’’)  = min W(l’) ; W(l’’), 
где  

l’’ = l’ × l’’. 
Отсюда при известных характеристиках легкости прохождения ребер можно найти 

характеристику легкости прохождения пути l ij: 
W(lij)  = min (W(l1) ; W(l2),… W(lк)), 

а задача нахождения самого легкого по проходимости пути сводится к  

W (ij) = max ( ijijl Llw
ij

∈, ). 

В каком-то смысле W(lij) можно рассматривать как характеристику функции прина-
длежности ребра lk орграфу. Аналогично можно рассматривать вес пути как его лег-
кость прохождения. 

Дальнейшим усложнением модели задачи является выделение для ребра 2-х и более 
весов с различными типами интерпретаций. Так, например, ребру r R∈  можно поста-
вить в соответствие веса wr’ и wr’’, где wr’ имеет простейший вариант интерпретации, 
wr’’ имеет интерпретацию функции принадлежности ребра графу. В этом случае при 
наличии порогового значения принадлежности '''

порW задачу нахождения рационального 

пути можно сформулировать как задачу нахождения оптимального относительно W’’  
пути на подграфе, в котором ребра имеют функцию принадлежности, превышающую 
порог проходимости. Аналогичный прием можно применить тогда, когда вес ребра r 
представляется в виде n-ки;  < 1

rw , 2
rw ,…. n

rw >. 
В этом случае при интерпретации wr как функции принадлежности ребра нечеткому 

графу, а i
rw  как параметр простейшей интерпретации можно выбор рационального пути 

рассматривать как выбор минимального значения критерия среди минимальных значе-
ний критериев для моделей с весом 

< 1
rw , 2

rw  > , < 1
rw , 3

rw  >, …, < 1
rw , n

rw  >. 

При этом связывание различных частным весовых показателей пути проводить на 
базе введения дополнительных ограничений на суммарный вес ребра mr: 

mr   > 2
rw  + 3

rw  + … + n
rw . 
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Выводы. Для успешного применения классических алгоритмов нахождения мини-
мальных путей на графе требуется введение понятия “интерпретация веса”. Это позво-
ляет не только использовать классические алгоритмы, но и применять другой матема-
тический аппарат, например, аппарат теории нечетких множеств. 
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FEATURES OF OPERATION OF THE AUTONOMOUS WIND-POWER 
INSTALLATION IN THE UNDERGROUND MINE IRON WORKINGS OR MINES 
Проаналізована можливість і специфіка роботи вітроенергетичного комплексу в умовах діючих підземних ви-

робок залізорудних шахт. Обґрунтовано застосування для шахт вітрогенераторів з вертикальною віссю обертан-
ня. Доведено, що найбільш ефективними з розглянутих у статті типів вітрогенераторів для умов шахт є викорис-
тання вітрогенераторів з вертикальною віссю обертання. Розраховано очікувану потужність вітрових 
мініелектростанцій для підземних гірничих виробок 0,5…4 кВт, що дозвилить забезпечити живлення освітлення 
шахти. Розроблена структура електромеханічної частини вітроенергетичного комплексу і система управління ним 
з прогнозованим потенціалом надійності та якості електропостачання споживачів. 

Ключові слова: електропостачання, електричні установки, вітрогенератор, альтернативні джерела енергії. 
Проанализирована возможность и специфика работы ветроэнергетического комплекса в условиях действующих по-

дземных выработок железорудных шахт. Обосновано применение для шахт ветрогенераторов с вертикальной осью 
вращения. Доказано, что наиболее эффективными из рассмотренных в статье типов ветрогенераторов для условий 
шахт есть использование ветрогенераторов с вертикальной осью вращения. Рассчитана ожидаемая мощность ветро-
вых миниэлектростанций для подземных горных выработок 0,5…4 кВт, что позволит обеспечить питание освещения 
шахты. Разработанная структура электромеханической части ветроэнергетического комплекса и система управления 
ним с прогнозируемым потенциалом надежности и качества электроснабжения потребителей. 

Ключевые слова: электроснабжение, электрические установки, ветрогенератор, альтернативные источники энергии. 
Analysed possibility and specific of work of wind energy complex in the conditions of the operating underground making 

of iron-ore mines. Possible power turbines with different wind wheels in underground excavation mining. The data regarding 
the orthogonal vitroustanovky for mine conditions. The application for mines, wind generators with vertical rotation axis. It 
is shown that the most effective in terms of mine is wind turbines with vertical axis rotation. Calculated the expected wind 
power minielektrostantsiy for underground mining. Developed structure of electromechanics part of wind energy complex 
and control system by him with the forecast potential of reliability and internalss of elektrosnabzhenye of users. 

Key words: power supply, electrical installations, wind turbine, alternative energy sources. 
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Постановка проблеми. У зв’язку зі зростанням попиту на електричну енергію (ЕЕ) 
та цін на її виробництво, а також комплексом екологічних обмежень все більш актуаль-
ним стає завдання збільшення об’ємів отримання ЕЕ завдяки використанню поновлю-
ваних нетрадиційних джерел, особливо енергії вітру, яка за допомогою вітрових елект-
ричних установок (ВЕУ) перетворюється в електричну [1; 2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досліджень та публікацій показав 
широкомасштабне впровадження ВЕУ як в Україні, так і світі [1]. Однак впровадження 
ВЕУ у підземних виробках залізорудних шахт за наявності, в силу технології ведення 
гірничих робіт, постійного вентиляційного потоку поки ще не відбулося [3]. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Важливо, що очіку-
ваний ефект від впровадження ВЕУ можливо досягти лише при масовому використанні 
та впровадженні ВЕУ, в тому числі у промисловості та побуті. Цікавим у цьому спряму-
ванні можуть бути підземні рудничні виробки шахт, де згідно з технологією ведення ро-
біт постійно присутній штучно створюваний потік повітря з його сталими параметрами. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є розроблення теоретичних аспектів та 
практичних рішень по використанню повітряного вентиляційного потоку підземних гір-
ничих виробок залізорудних шахт для отримання електричної енергії завдяки створенню 
автономного вітроенергетичного комплексу з автоматичною системою управління. 

Виклад основного матеріалу. Для досягнення вищевикладеної мети була проаналі-
зована можливість і специфіка роботи вітроенергетичного комплексу (ВЕК) в умовах 
діючих підземних виробок залізорудних шахт, розроблена конструкція комплексу з ве-
ртикальною віссю обертання прямого перетворення енергії вітру в ЕЕ, синтезована йо-
го структура. 

Особливістю використання енергії вентиляційного повітря в підземних виробках 
шахт є обмеження розмірів вітроколеса, напрям та сила вентиляційного повітря. Вихо-
дячи з цих особливостей, при виборі вітроколеса для вітрогенератора треба враховува-
ти певні суттєві відмінності від класичних [1; 3]. 

Так, потужність, яку буде виробляти вітрова установка, залежить не лише від швид-
кості потоку, але й від геометричних розмірів вітрового колеса, коефіцієнта викорис-
тання енергії вітру, густини середовища (у цьому випадку шахтного повітря). Можлива 
величина потужності, вироблена вітроустановкою, визначається за формулою (1), Вт 

30,5 ,veyN V SEρ=
 

(1) 

де E – коефіцієнт використання енергії вітру (КВЕВ), %; ρ – густина повітря, м3/кг; V – 
швидкість вітру, м/с; S – площа, описана лопатями вітрового колеса, м2. 

Площа, описана лопатями вітрового колеса, визначається за формулою (2), м2  
2S Rbπ= , (2) 

де R – радіус вітрового колеса, м; b – висота вітрового колеса, м. 
КВЕВ ідеального вітряка обчислюється за формулою Жуковського [2; 5] і становить 

0,593. Для ортогональних вітряків КВЕВ цей коефіцієнт становить від 0,15 до 0,2. У 
цьому випадку можна прийняти Е = 0,2. 

Як відомо [2; 4], густина повітря у шахтах відрізняється від густини атмосферного. 
Такі чинники, як температура, тиск, вологість та в’язкість, визначають величину густи-
ни шахтного повітря на певній глибині шахти. У такому розрахунку за найменшу гли-
бину шахти прийнята реальна – у 500 м, а за найбільшу – 1500 м [3]. Це допомагає про-
вести розрахунок потужності вітрових установок для різних глибин шахт. 

Як указано вище, швидкість також є змінним параметром, що обумовлено правила-
ми безпеки вентиляції шахт і має свій діапазон величин [2; 3]. Це також допомагає об-
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числювати потужність встановленої вітрової енергетичної установки для різної швид-
кості вентиляційних потоків. 

Вітрова установка з горизонтальною віссю обертання: 
- довжина лопаті – 0,8 м; 
- швидкість повітря – 5…15 м/с; 
- коефіцієнт використання енергії вітру – 20 %; 
- площа, описана лопатями, – 2,0096; 
- ККД генератора – 85 %; 
ККД редуктора – 90 %; 
густина середовища – 1,22 кг/м3. 
Вітровий генератор з вертикальною віссю обертання першого типу (бочка): 
- ширина лопаті – 0,8 м; 
- висота лопаті – 1,5 м; 
- описана площа – 9,891 м2; 
- швидкість повітря – 5…15 м/с; 
- коефіцієнт використання енергії вітру – 20 %; 
- ККД генератора – 85 %; 
- густина середовища – 1,22 кг/м3. 
Вітровий генератор з вертикальною віссю обертання другого типу: 
- ширина лопаті – 0,8 м; 
- висота лопаті – 1,5 м; 
- описана площа – 7,54 м2; 
- швидкість повітря – 5…15 м/с; 
- коефіцієнт використання енергії вітру – 20 %; 
- ККД генератора – 85 %; 
- густина середовища – 1,22 кг/м3. 
Потужність вітрової установки в заданому діапазоні швидкостей вітру визначиться 

за формулою (1), Вт. 
Результати розрахунку відображено на рис. 1 (Nvret). 
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Рис. 1. Графік залежності потужностей розглянутих вітрогенераторів від швидкості вітру:  

Pha – вітрогенератор з горизонтальною віссю обертання; Pva – вітрогенератор з вертикальною віссю 
обертання типу «бочка»; Nvret – вітрогенератор з вертикальною віссю обертання 
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Аналіз рис. 1 отриманого графіка залежностей потужностей розглянутих вітрогене-
раторів від швидкості вітру показує, що потужність горизонтально-осьового генератора 
зі зміною швидкості вітру змінюється неінтенсивно. Найінтенсивнішу зміну величини 
потужності зі зміною швидкості вітру можна простежити при використанні вітрового 
генератора з вертикальною віссю обертання першого типу. Це пов’язано з тим, що 
описана площа вертикального генератора у декілька разів перевищує площу 
горизонтально-осьового. 

Проте постає питання про вибір між горизонтально-осьовими та вертикально-
осьовими ВЕУ. У цій роботі пропонується використання роторної (вертикальної) вітро-
вої установки з огляду на те, що в зазначеній сфері застосування вона має більші пере-
ваги, ніж пропелерна ВЕУ. 

По-перше, для ефективної роботи горизонтальної вітроустановки необхідна орієн-
тація її лопатей на вітер, а отже, і побудова керуючого пристрою, який буде розгортати 
цю ВЕУ до вітру, що викликає складність конструкції лопаті (необхідне її скручуван-
ня), складність обслуговування генератора,  розміщеного у гондолі. Крім того, часто у 
таких установок необхідною є наявність механізму повороту лопатей та системи керу-
вання ним. Така велика і складна механічна система знижує надійність, підвищує пері-
одичність технічного обслуговування, знижує термін роботи вітроустановки. 

Для вертикальноосьової вітрової установки орієнтація на вітер не потрібна, а отже, 
вона позбавлена вищезазначених недоліків. Такі ВЕУ можна використовувати без ме-
ханічного регулювання кутів нахилу лопатей, вони не потребують штормового захисту, 
мають більш безпечну та надійну конструкцію, не потребують системи орієнтації на 
вітер, спрощується механічна трансмісія. 

По-друге, усі вітрові установки мають такий суттєвий недолік: у процесі роботи, 
внаслідок тертя лопатей об повітря, виникають ультразвукові шуми. Проте, якщо порі-
вняти приблизно однакові за своїми технічними та геометричними параметрами гори-
зонтальну та вертикальну ВЕУ, то рівень шумів, які створює перша, значно більший за 
рівень другої. Це пояснюється конструктивними особливостями цих установок. 

По-третє, внаслідок роботи будь-якого типу ВЕУ, за рахунок діючих на них сил та 
моментів, виникають вібрації різної сили (залежить від габаритів ВЕУ). Однак коли-
вання, створювані роторною ВЕУ хоча і відчутні, проте менші за ті, які створює гори-
зонтальна вітрова установка. Це є наслідком того, що зі зростанням швидкості обертан-
ня у процесі роботи горизонтальної установки створюється ефект дзиги [1; 5]. 

Отже, зваживши всі переваги та недоліки існуючих вітрових установок, можна ска-
зати, що для роботи в умовах шахт вітрова установка з вертикальною віссю обертання є 
найбільш оптимальним варіантом. 

Для освітлення підземних виробок шахт необхідна електрична енергія коливається в 
діапазоні 1,6…4 кВт залежно від протяжності виробок шахти та освітлювальних при-
строїв. 

Для досягнення вищевикладеної мети була оцінена, проаналізована можливість і 
специфіка роботи ВЕК в умовах діючих підземних виробок залізорудних шахт (ЗРШ). 
Запропонована для подальших уточнень і досліджень первинна структура конструкції 
комплексу з вертикальною віссю обертання перетворення енергії вітру [2; 3]. 

Рівняння неперервності повітряного потоку зі швидкістю u у змінних Ейлера має 
такий вигляд (3) [4] 
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Або в слідуючому вигляді (4) 
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де, ρgrad  – градієнт густини ρ . 
Для умови нестисненості середовища (газу повітря) рівняння нерозривності має вигляд (5) 
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Для умови руху середовища, що встановився, рівняння нерозривності набуває ви-
гляду (6) 

( ) 0=udiv
rρ , оскільки 0=

∂
∂

t

ρ
, або 

( ) ( ) ( )
0.

yx z
uu u

x y z

ρρ ρ∂∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂  
(6) 

Рівняння руху (рівняння Ейлера) у векторній формі має такий вигляд (7) [4; 5] 
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де mσr  – напруженість, p – тиск, ρ  – густина, u
r
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тор «набла». 
Процеси аеродинаміки вітроагрегата описуються усередненими за Рейнольдсом рі-

вняннями Нав’є-Стокса нестискуваного середовища (8) 
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де xі, i = 1,2 – декартові координати (x,y); t – час; uj – декартові складові вектора серед-
ньої швидкості (u,v); p – тиск; ρ – густина; ν і νt – молекулярний і турбулентний коефі-
цієнти кінематичної в’язкості. 

Як початкові умови задавалися параметри незбуреного потоку у всій розрахунковій об-
ласті. На зовнішній межі застосовувалися граничні умови, для розрахунку яких використо-
вувався метод характеристик. На поверхні твердого тіла враховувалась умова прилипання. 

Рівняння руху в’язкого газу запишеться у вигляді рівняння Нав’є-Стокса у вектор-
ній формі (9) 
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за умови, що const=ζ  і const=ν , де 
ρ
ην =  – кінематична в’язкість (коефіцієнт внут-

рішнього тертя), ζ  – друга в’язкість, ∇⋅∇=∇=
∂
∂+

∂
∂+

∂
∂=∆ 2

2

2

2

2

2

2

zyx
 – оператор Лапла-

са, mσr  – напруженість поля масових сил, ρ – густина, p – тиск. 

Виходячи з результатів досліджень, є підстави вважати, що потужність ВЕУ в умо-
вах шахт залежить від її аеродинамічних умов [1]. 

Особливістю системи роботи ВЕК є те, що він є нелінійним нестаціонарним 
об’єктом управління і знаходиться під впливом динамічних вітрових навантажень, ене-
ргія яких має стохастичну природу [1]. 

Нині існує багато систем керування ВЕУ, які, зокрема, дозволяють працювати ВЕУ із 
нерегульованою швидкістю, забезпечуючи при цьому відбір максимальної потужності від 
вітроколеса завдяки дії на момент навантаження генератора [5]. Більшість існуючих систем 
потребують вдосконалення законів керування, за якими вони працюють. При керуванні 
вітровою енергетичною установкою доводиться стикатися із певною мірою невизначеними 
вихідними даними, параметрами системи. Вітроенергетичний агрегат працює за некерова-
ним графіком [3]. Особливістю системи автоматичного керування ВЕУ є те, що вона є не-
лінійним нестаціонарним об’єктом керування і знаходиться під впливом динамічних вітро-
вих навантажень. Вітрова енергія має стохастичну природу, тому з врахуванням інертності 
системи доцільним є керування ВЕУ з прогнозуванням рівня вхідної енергії. 

Істотним зауваженням щодо використання існуючих законів керування за принципом 
powerpointtracking (PPT) є спрощений підхід визначення залежності між швидкістю вітру в 
певний момент часу і швидкістю вітрового колеса, що дає змогу знайти координати точки 
відбору максимальної потужності. Недостатнє врахування всіх факторів, які впливають на 
різницю між відносними значеннями швидкості вітру та швидкості обертання вітрового ко-
леса, призводить до погіршення стійкості систем автоматичного керування, відхилення на-
пруги на виводах ВЕУ, що ускладнює її експлуатацію при паралельній роботі з мережею. 
Вказаними факторами є відносна вологість повітря, наявність опадів, запиленість, атмосфер-
ний тиск у зоні розташування ВЕУ тощо. Ці величини змінюються (іноді досить суттєво) 
протягом доби, сезону, року [5]. Врахування таких чинників також обумовлює використання 
математичного апарату нечітких множин для побудови моделі автоматичного регулятора. 

У такому випадку управління матиме нечіткий характер, що дозволить застосувати 
метод нечіткого керування у галузі вітроенергетики. 

Вирішення поставленого завдання може бути здійснено завдяки визначенню функ-
ції оптимальної потужності вітрової турбіни з вертикальною віссю обертання та засто-
суванню теорії нечітких множин для синтезу цифрових нечітких регуляторів [4]. Вико-
ристання нечітких регуляторів дозволяє підвищити динамічну точність та швидкодію 
систем автоматичного керування нестаціонарними об’єктами за рахунок формалізації 
процесу прийняття рішень на основі нечіткої логіки при кількісних параметрах стану 
системи. Системи автоматичного керування для відновлювальних енергетичних уста-
новок на основі нечітких регуляторів у багатьох випадках довели свою ефективність 
завдяки тому, що дозволяють отримати більш високу якість регулювання і, як резуль-
тат, менші похибки в перехідних та сталих режимах. 

Доповнення закону керування можна провести із застосуванням елементів нечітких 
множин, що дозволить реалізувати контур регулювання швидкості обертання вітрового 
колеса автоматичного регулятора збудження на контролері з підтримкою команд 
FuzzyLogic та покращити якість регулювання потужності ВЕУ в умовах дій стохастич-
них навантажень вітру. 
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Для синтезу підпорядкованого регулятора швидкості, що реалізує одну із функцій у 
законі, вихідний сигнал якого доцільно подавати на регулятор збудження, використає-
мо теорію нечітких множин, це дозволить отримати більш високу якість регулювання. 
При цьому слід враховувати нелінійну залежність максимальної потужності ВЕУ при 
різних швидкостях вітру від кутової швидкості обертання вітроколеса. 

Для випадку роботи ВЕУ в шахті, незважаючи на всі переваги системи з синхронним 
генератором, все ж найкращим варіантом є використання асинхронного генератора. 

Для використання ВЕУ в умовах залізорудних шахт необхідно вибрати надійний, 
малогабаритний і простий в обслуговуванні генератор необхідної потужності. Також 
для роботи ВЕУ на мережу в умовах залізорудних шахт найбільш ефективними із ви-
щерозглянутих варіантів виконання ВЕУ є ВЕУ з асинхронним генератором [3]. 

Для роботи ВЕУ в умовах залізорудних шахт з можливістю віддачі електричної енергії в 
мережу найбільш характерними критеріями вибору генератора є: масогабаритні характерис-
тики, надійність і простота в обслуговуванні, потужність генерування, якість виробленої 
енергії. Виходячи з вищевикладених критеріїв, найбільш підходящим для роботи ВЕУ в 
умовах залізорудних шахт є асинхронний генератор з короткозамкненим ротором. Викорис-
тання такого типу генератора в умовах рудних шахт дозволить з невеликими фінансовими 
витратами отримувати якісну електричну енергію при цьому ремонтні та монтажні роботи, 
що стосуються генератора, проводитимуться легше за рахунок низької маси та розмірів, що 
особливо важливо в умовах роботи вітрового генератора в залізорудних шахтах [4]. 

У результаті була розроблена структура електромеханічної частини ВЕК [2], основу 
якої складає асинхронний генератор з короткозамкнутим ротором, за допомогою регу-
лювання частоти і вихідної напруги якого стабілізується рівень електроспоживання пі-
дключених до нього споживачів. Велике значення для забезпечення безперебійності 
електропостачання споживачів при аварійних режимах роботи і при видачі генератором 
ВЕК не номінального рівня напруги і частоти має акумуляторна батарея (АКБ). 

Під час обертання вітрового колеса та вала генератора, мікроконтролер аналізує вели-
чину сигналів, що надходять до нього, і робить висновок про величину заданої напруги для 
блоків симісторів. Доки ємність додаткових конденсаторів дозволяє регулювати величину 
вихідної частоти та напруги, ці параметри регулюються батареєю робочих конденсаторів. 
Якщо ж керування ємністю не приносить результату і частота та напруга продовжують 
зростати, то задана напруга подається на другу групу симісторів та підключає баластне на-
вантаження, що регулює вихідну напругу та частоту. 

Моделювання запропонованої моделі, яка побудована з використанням компонент 
теорії нечітких множин, здійснено в середовищі Matlab 6.5 [3]. Результати моделюван-
ня представлені на рис. 2. 

  
Рис. 2. Залежність напруги завдання: а) для БДК від вихідної частоти та напруги генератора,  
швидкості повітряного потоку та обертання ВК; б) для БН від вихідної частоти та напруги  

генератора, швидкості повітряного потоку та обертання ВК 

Під час моделювання роботи ВЕК із системою керування на базі нечітких правил 
були отримані графіки, які ілюструють особливості роботи системи керування ВЕК. 



ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ № 3 (67), 2013 

VISNYK OF CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

 231

На рис. 3 представлений графік зміни швидкості повітряного потоку протягом пев-
ного часу. 

 
Рис. 3. Графік зміни швидкості повітряного потоку протягом певного часу 

На рис. 4 представлений графік зміни частоти обертання вітрового колеса зі зміною 
швидкості повітряного потоку. 

 
Рис. 4. Графік зміни частоти обертання вітрового колеса зі зміною швидкості повітряного потоку 

Як видно із графіка, частота обертання вітрового колеса змінюється повільніше та 
більш плавно, ніж зростає швидкість повітряного потоку. 

На рис. 5 представлений графік зміни вихідної напруги генератора за певний про-
міжок часу зі зміною швидкості повітряного потоку. 

 
Рис. 5. Графік зміни вихідної напруги генератора за певний проміжок часу зі зміною швидкості  

повітряного потоку 

Як видно з отриманого графіка, значення згенерованої напруги залишається близь-
кою до номіналу, незважаючи на зміну швидкості повітряного потоку. 

На рис. 6 представлений графік залежності виробленої генератором потужності від 
зміни швидкості повітряного потоку протягом певного проміжку часу. 

 
Рис. 6. Графік зміни виробленої генератором потужності 

Як видно із цього графіка, величина виробленої потужності збільшується при зрос-
танні швидкості повітряного потоку та обертання ВК.  

На рис. 7 представлений графік зміни споживання реактивної потужності асинхрон-
ного генератора зі зміною швидкості повітряного потоку. 

 
Рис. 7. Графік зміни споживання реактивної потужності асинхронного генератора 
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Як видно із графіка, асинхронний генератор зменшує споживання реактивної поту-
жністі зі збільшенням кількості обертів вітрового колеса ВЕУ.  

Такий варіант програмування дозволяє системі керування реагувати на будь-які 
зміни в ланках ВЕК і відповідно до цих змін регулювати вихідні параметри асинхрон-
ного генератора. 

Запропонована структура ВЕК і система управління ним дозволяють збільшити надій-
ність і якість електропостачання споживачів, збільшити термін служби батарей, забезпечу-
вати своєчасні заміни елементів, що вийшли з ладу, і знизити витрати на їх експлуатацію, а 
також підтримувати безперебійність електропостачання споживачів ЕЕ [2; 3]. 

Висновки і пропозиції 
1. У результаті використання вентиляційних повітряних потоків підземних виробок 

залізорудних шахт, з перетворенням вітрової енергії в електричну є реальна можливість 
генерувати і використовувати ЕЕ для власних потреб підземних підприємств, заощади-
вши при цьому засоби на її закупівлю. 

2. Розроблений спосіб управління вихідною напругою асинхронного генератора з 
короткозамкнутим ротором у складі вітрового електротехнічного комплексу дозволяє 
плавно регулювати значення вихідного параметра, при цьому система буде відчувати 
найменші зміни швидкості вентиляційних потоків або величини навантаження. 

Список використаних джерел 
1. Сінчук О. М. Про залежність енергетичних координат вітроенергетичної установки з вер-

тикальною віссю обертання від аеродинамічних умов шахт / О. М. Сінчук, С. М. Бойко, 
М. А. Щербак // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск «Силова електроніка та енерго-
ефективність». Частина 4. – Х. : Інститут електродинаміки НАН України, 2012. – С. 171-172. 

2. Математична модель системи керування електротехнічним комплексом вітроенергетич-
ної установки на базі fuzzy контролера / В. І. Сенько, С. М. Бойко, М. А. Щербак, А. О. Жуков // 
Електротехнічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого 
електропривода. Теорія й практика». – Кременчук : КрНУ, 2013. – Вип. 3/2013. – С. 117-129. 

3. Синчук О. Н. Нечёткая логика и согласования режимов работы ветроэнергетической 
установки со скоростью потока в условиях рудных шахт / О. Н. Синчук, С. Н. Бойко // Техниче-
ские науки – от науки к практике : материалы XIV международной заочной научно-
практической конференции (10 октября 2012 г.). – Новосибирск : Сибирская ассоциация консу-
льтантов, 2012. – С. 50-55. 

4. Яворский Б. М. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов / Б. М. Яворский, 
А. А. Детлаф. – М. : Наука, 1971. – С. 134-269. 

5. Горбунов В. И. Вентиляция шахт / В. И. Горбунов. – Магнитогорск, 2007. – С. 24-50. 



ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ № 3 (67), 2013 

VISNYK OF CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

 233

УДК 621.311.07 

О.С. Яндульський, д-р техн. наук 
А.А. Марченко, канд. техн. наук 
О.В. Хоменко, канд. техн. наук 
В.В. Мацейко, аспірант 
НТУУ «КПІ», м. Київ, Україна 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА 
САРЧП ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ЧАСТОТИ ТА ПЕРЕТОКІВ ПОТУЖНОСТІ  

В ОЕС УКРАЇНИ 
А.С. Яндульский, д-р техн. наук 
А.А. Марченко, канд. техн. наук 
О.В. Хоменко, канд. техн. наук 
В.В. Мацейко, аспирант 
НТУУ «КПИ», г. Киев, Украина 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА 
САРЧП ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ ЧАСТОТЫ И ПЕРЕТОКОВ МОЩНОСТИ  

В ОЭС УКРАИНЫ 
O.S. Yandulskyi, Doctor of Technical Sciences 
A.A. Marchenko, PhD in Technical Sciences 
O.V. Khomenko, PhD in Technical Sciences 
V.V. Matseyko, PhD student 
NTUU «KPI», Kyiv, Ukraine 

INCREASE OF EFFICIENCY OF WORK OF THE CENTRAL REGULAT OR 
SАRCHP IN REGULATING THE FREQUENCY OF THE POWER FLOWS  IN  

THE OES OF UKRAINE 
Розглянуто структуру та типи регулювання частоти й активної потужності. Наведено результати моделю-

вання роботи системного пропорційно-інтегрального регулятора. Розроблена комп’ютерна модель системи авто-
матичного регулювання частоти та активної потужності (САРЧП) у середовищі Matlab, яка, базуючись на біблі-
отеці нелінійних систем, дозволяє знайти параметри регулятора, що відповідають критерію оптимальності. 

Ключові слова: регулювання, оптимізація, енергосистема, баланс активних потужностей, моделювання. 
Рассмотрены структура и типы регулирования частоты и активной мощности. Приведены результаты моделиро-

вания работы системного пропорционально-интегрального регулятора. Разработана компьютерная модель системы 
автоматического регулирования частоты и активной мощности (САРЧМ) в среде Matlab, которая, базируясь на библи-
отеке нелинейных систем, позволяет найти параметры регулятора, которые отвечают критерию оптимальности. 

Ключевые слова: регулирование, оптимизация, энергосистема, баланс активных мощностей, моделирование. 
Considered the structure and types of regulation of frequency and active power. Presents the results of simulation of the 

operation of the system is proportional-integral controller. Developed a computer model of the system of automatic 
regulation of frequency and active power in Matlab, which is based on the library of nonlinear systems, allows you to find 
the controller parameters meet the criteria for optimality. 

Key words: control, optimization of power system, the balance of active capacity, the simulation. 

Постановка проблеми. Відповідно до «Енергетичної стратегії України на період до 
2030 року» передбачається введення в експлуатацію близько 21 ГВт додаткових потужнос-
тей на атомних електростанціях (АЕС). Це збільшить потужність генерації в базисній час-
тині графіка навантаження та ускладнить задачу регулювання частоти і виконання узго-
джених графіків міждержавних перетоків. У той же час вимкнення одиничної потужності 
блока АЕС призводить до різкої зміни режиму ОЕС (частоти і перетоків). На сьогодні в 
ОЕС України у вторинному регулюванні частоти бере участь лише одна гідроелектростан-
ція (ГЕС) – Дніпровська ГЕС-1, регулювальний діапазон або резерв якої за активною по-
тужністю становить 432 МВт, що є недостатнім. Запланована паралельна робота ОЕС 
України з енергооб’єднанням країн Західної Європи ENTSO-E (European Network of 
Transmission System Operators for Electricity – Європейська спілка операторів магістральних 
мереж у галузі електроенергетики) посилює вимоги до якості регулювання частоти відпо-
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відно до правил регулювання частоти, які діють в ENTSO-E [1]. Забезпечення високої яко-
сті регулювання частоти системою автоматичного регулювання частоти та активної поту-
жності (САРЧП) об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України є актуальною проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню САРЧП присвячено багато 
робіт, в яких або докладно розглядаються характеристики окремої електростанції, яка 
бере участь у регулюванні частоти [2; 3] при спрощеному аналізі окремої частини енер-
госистеми, або розглядається режим регулювання частоти та перетікань активної поту-
жності в електроенергетичному об’єднанні, до складу якого входять дві енергосистеми 
[4], при спрощеному аналізі окремих енергосистем. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Удосконалення існую-
чих систем регулювання частоти та активної потужності потребує дослідження особливос-
тей їх роботи в різних режимах проведення параметричної оптимізації. Найкращою основою 
цих досліджень є математичне моделювання, яке неможливе без моделей, які адекватно ві-
дображають процеси в елементах ОЕС [2]. Незважаючи на те, що сучасні розробки систем 
автоматичного керування виконуються на цифровій основі, що дозволяє реалізувати складні 
закони регулювання, регулювання частоти та активної потужності здійснюється з викорис-
танням типового ПІ-закону. Структура САРЧП суттєво нелінійна і викликана, з одного боку, 
дискретністю сигналів керування системного регулятора (SCADA), а з іншого – нелінійністю 
характеристик первинних регуляторів, які мають обмеження по відкриванню клапанів та ме-
ханічній потужності турбіни. Тому проводити параметричну оптимізацію таких систем із 
застосуванням класичних методів (методу штрафних функцій, градієнтного спуску й ін.) не-
можливо, а перевага надається дослідженню імітаційних моделей. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є дослідження роботи системної частини 
САРЧП з типовим ПІ-регулятором у середовищі Simulink програмного пакета Matlab з 
використанням інструменту оптимізації. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки висока якість регулювання, в першу чергу, 
залежить від системного регулятора, розглянемо структуру (рис. 1) та режими роботи 
САРЧП на системному рівні [5]. Системна частина САРЧП призначена для підтриму-
вання балансу активних потужностей генерації та споживання, впливаючи на регулю-
вальні станції, які задіяні у вторинному регулюванні частоти. Системний регулятор 
САРЧП представлений пропорційно-інтегральною ланкою, де Пk , іk  – коефіцієнти під-

силення відповідних каналів. 
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Рис. 1. Структурна схема САРЧП енергосистеми 
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Вхідними сигналами САРЧП є поточні значення перетоків активної потужності мі-
жсистемних ліній електропередач перP∆  та фактичної частоти f. На основі поточних 

значень перP∆
 
визначається сальдо перетоків та його відхилення перP∆  відносно устав-

ки зад
перP , а також відхилення частоти Дf відносно заданого значення устf . 

Регулювання частоти та активної потужності системним регулятором САРЧП здій-
снюється за таким критерієм: 

зад
1 . пер 2 уст

1

ACE ( ) ( ),
n

p пер і ч
i

a k P Р a k f f
=

= − + −∑  (1) 

де ACE – помилка регулювання області (Area Control Error) pk , чk  – коефіцієнти 

регулювання за перетоком активної потужності та частотою відповідно; 1α та 2α − коефі-

цієнти, які визначають вид регулювання частоти та потужності САРЧП ( 1α = 0, 2α = 1 − 

автоматичне регулювання частоти 1α  = 1, 2α = 0 − автоматичне регулювання перетоку; 

1α = 1, 2α = 1 − автоматичне регулювання перетоку з коригуванням за частотою). 

Запишемо (1) через відхилення частоти Дf та перетік активної потужності перP∆ : 

1 пер 2ACE .чa P a k f= ∆ + ∆
 

(2) 

Застосування системного ПІ-регулятора дає можливість забезпечити задані показ-
ники регулювання: пропорційна ланка забезпечує бажану швидкість, а інтегральна – 
задану точність регулювання. Внаслідок наявності інтегральної ланки вторинне регу-
лювання частоти є астатичним, тобто в усталеному режимі ACE=0. 

У загальному вигляді розрізняють три типи регулювання частоти та потужності:  
• автоматичне регулювання частоти (АРЧ); 
• автоматичне регулювання перетоку (АРП); 
• автоматичне регулювання перетоку з коригуванням за частотою (АРПЧ). 
Автоматичне регулювання частоти є найбільш простим, оскільки контролюється 

лише частота. Енергосистема, в якій системний регулятор функціонує в режимі АЧР, 
повинна мати достатню пропускну спроможність ліній зв’язку і достатній регулюваль-
ний діапазон на електростанціях, які беруть участь у вторинному регулюванні частоти, 
для компенсації небалансу в будь-якій енергосистемі енергооб’єднання. В цьому разі 
системний параметр визначається як: 

ACE= чk f∆ . (3) 

Якщо коефіцієнт коригування перетоку за частотою чk  буде чисельно дорівнювати 

сумарній крутизні с.ч.х. енергосистеми, то в цьому випадку значення помилки регулю-
вання області АСЕ буде близьким до небалансу активної потужності, який призвів до 
відхилення частоти f∆  в ЕЕС. 

Автоматичне регулювання перетоку (АРП) призначене для регулювання перетоку між-
системними лініями зв’язку. Системні регулятори двох енергосистем не можуть працювати 
в режимі АРП, оскільки кожний регулятор буде підтримувати сальдо перетоків потужності 
на заданій уставці. Це може спричинити виникнення качань і, як наслідок, порушення 
стійкої роботи енергосистем. Системний параметр у цьому випадку визначається: 

ACE= рk P∆ . (4) 

У цьому разі величина ACE визначає відхилення сальдо перетоків активної потуж-
ності міжсистемними перетинами, яке викликане небалансом активної потужності. 

Автоматичне регулювання перетоку з коригуванням за частотою здійснює 
комплексне регулювання частоти та перетоків активної потужності. АРПЧ дозволяє 
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забезпечити селективність в компенсації збурення, тобто небаланс компенсує лише та 
енергосистема, в якій він виник. Системний параметр визначається як: 

1ACE=k чP k f∆ + ∆ .

   
(5) 

Отже, такий режим являє собою поєднання режимів АРЧ та АРП. Якщо в цьому ви-
падку коефіцієнт коригування перетоку за частотою чk  буде чисельно дорівнювати су-

марній крутизні с.ч.х. енергосистеми, то ACE буде визначати небаланс активної потуж-
ності, який призвів до відхилення частоти f∆ і сальдо перетоків активної 
потужності перP∆ . Оскільки системний ПІ-регулятор є астатичним, то критерієм регу-

лювання частоти та перетоків активної потужності буде ACE= 0, оскільки лише в цьо-
му випадку системний регулятор не діє. 

Модель САРЧП в ОЕС наведена в [6], моделі окремих елементів – у [ 2; 7]. Під час 
розроблення моделі припустили, що: регулювальні станції представлені одним еквіва-
лентним генератором; навантаження прикладене безпосередньо до валу генератора; і не 
враховуються втрати у мережі [2; 6]. У системі САРЧП також враховується зона нечут-
ливості, яка визначається нормативними документами по регулюванню частоти та ак-
тивної потужності в енергосистемі. 

Для встановлення узагальненого критерію якості процесу регулювання без визна-
чення його окремих показників застосовують інтегральні оцінки. Інтегральна оцінка 
являє собою означений інтеграл від деякої функції перехідної складової динамічної по-
хибки. В астатичних системах усталена похибка для стрибкоподібного збурення дорів-
нює нулеві, а перехідна складова динамічної похибки дорівнює похибці е (t) системи. 
Для нашого випадку  

( )t fε = ∆  
або (6) 

( ) перt Pε = ∆ , 

тоді для оцінювання як коливних, так і монотонних процесів застосуємо квадратичне 
інтегральне оцінювання 

2

0

minI dtε
∞

= →∫ , (7) 

яке не залежить від знаку похибки і від характеру кривої перехідного процесу системи. 
Величина інтеграла (7) буде тим меншою, чим ближче крива перехідного процесу до 
усталеного режиму. 

Також застосуємо нелінійні обмеження, що враховують наступне. 
Відхилення частоти не більше ±20 мГц (сума похибки місцевого виміру частоти 

(±10 мГц) та нечутливість регулятора (±10 мГц)). Час введення в дію резерву первинно-
го регулювання станогвить 30 с, зокрема: 50 % – максимум 15 с, а в подальшому від 
50 % до 100 % – зростає лінійно. 

Максимальне квазістаціонарне відхилення частоти через спад (статизм) генераторів 
пропорційної дії не повинно перевищувати ±180 мГц після відновлення балансу, як ре-
зультат первинного регулювання. 

У моделі використовується інструмент оптимізації NCD Outport (Nonlinear Control 
Design) [8], мета якого – пошук оптимального параметра системи регулювання, який 
відповідатиме критерію оптимізації. На вході вказаного блоку реалізовано підінтегра-
льну функцію, що відповідає відхиленню частоти f∆ , або сальдо перетоків активної 

потужності перP∆ . 
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У меню цього блока вказується змінна (коефіцієнти іk  та pk  системного регулято-

ра), що відповідає шуканому оптимальному параметру системи регулювання, а також 
нелінійні обмеження, за якими проводиться пошук відповідності критерію оптимізації. 

Дослідження процесів регулювання частоти та активної потужності на моделі 
САРЧП виконано для режиму паралельної роботи двох ОЕС, до складу якого входять 
ЄЕС Росії (ОЕС2) та ОЕС України (ОЕС1). В ОЕС України системний регулятор 
САРЧП працює в режимі АРПЧ, а в ЄЕС Росії – в режимі АРЧ. Моделювання виконано 
для випадку, що в ОЕС у вторинному регулюванні частоти беруть участь ГЕС. Як не-
баланс потужності в ОЕС1 розглядалось стрибкоподібне збільшення потужності наван-
таження на 360 МВт. При цьому відхилення перетоку активної потужності міжсистем-
ного перетину буде обумовлене небалансом активної потужності в ОЕС1. 

Процес пошуку оптимальних параметрів системного ПІ-регулятора відображається 
графічно за допомогою побудови. Першим виводиться графік, що відповідає початко-
вим умовам оптимізації (рис. 2, рис. 3), далі виводиться графік, який частково задово-
льняє вимоги критерію оптимізації. Якщо у ході обчислень отримано таке значення 
змінної, що повністю відповідає критерію оптимізації, то процес розрахунку автомати-
чно припиняється (рис. 2, рис. 3, лінія 1). Для випадку небалансу потужності в ОЕС 
України при стрибкоподібному збільшенні потужності навантаження на 360 МВт 
отримано оптимальні значення коефіцієнтів підсилення пропорційного та 
інтегрального каналів відповідно – Kp = 3,8484, Ki = 1,6930. Величина ACE, як видно з 
рис. 2, рис. 3 (лінія 1), залишившись у зоні нелінійних обмежень, вийшла в нульове 
значення. 

 

 
Рис. 2. Зміна активної потужності на міжсистемному перетині при збуренні в системі 

(ітерації оптимізації) 

1 
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Рис. 3. Відхилення частоти в ОЕС України при збуренні системі (ітерації оптимізації) 

Висновки. Використання параметричної оптимізації системного ПІ-регулятора 
САРЧП дозволяє отримати показники якості перехідних процесів регулювання частоти 
та активної потужності в енергосистемі з урахуванням заданих нелінійних обмежень. 
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ЕФЕКТИВНИЙ ТЕНЗОР ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ ВЕРТИКАЛЬНО 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕНЗОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 
ВЕРТИКАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ С ДЕФОРМИРОВАННОЙ СПИРАЛЬЮ 
M.A. Synenko, PhD in Physical and Mathematical Sciences 
Chernihiv State Technological University, Chernihiv, Ukraine 

THE EFFECTIVE TENSOR OF DIELECTRIC PERMITTIVITY OF VERTICALLY 
ALIGNED FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS WITH DEFORMED  HELIX  
Для загального випадку двоосної анізотропії отримано аналітичний вираз для ефективного тензора діелектри-

чної проникності, який описує оптико-електричні властивості вертикально орієнтованих сегнетоелектричних рід-
ких кристалів з деформованою спіраллю, крок якої менше довжини світлової хвилі. Показано, що залежність голов-
них значень показника заломлення від електричного поля характеризується квадратичною нелінійністю, що можна 
інтерпретувати як орієнтаційний ефект Керра. 

Ключові слова: сегнетоелектричний рідкий кристал з деформованою спіраллю, квадратичний електро-
оптичний ефект, фазова модуляція світла. 

Для общего случая двуосной анизотропии получено аналитическое выражение для эффективного тензора диэ-
лектрической проницаемости, описывающего оптико-электрические свойства вертикально ориентированных жид-
ких кристаллов с деформированной спиралью, шаг которой меньше длины волны света. Показано, что зависимость 
главных значений показателя преломления от электрического поля характеризируется квадратичной нелинейнос-
тью, что можно интерпретировать как ориентационный эффект Керра. 

Ключевые слова: сегнетоэлектрический жидкий кристалл с деформированной спиралью, квадратичный элект-
ро-оптический эффект, фазовая модуляция света. 

For the general case of biaxial anisotropy, we derive the analytic expression for the effective dielectric tensor that governs 
the electric-optical properties of vertically aligned deformed helix ferroelectric liquid crystals with subwavelength pitch. It is 
found that electric field dependence of the principal refractive indices of vertically aligned deformed helix ferroelectric liquid 
crystals cells exhibit the quadratic nonlinearity behavior might be interpreted as the orientation Kerr effect. 

Key words: deformed helix ferroelectric liquid crystals, quadratic electro-optic effect, phase modulation of light. 

Постановка проблеми. Отримання фазової модуляції світла з низьким споживан-
ням енергії і високою швидкістю переключення є однією з центральних проблем для 
багатьох прикладних задач, таких як дифракційні решітки, що перебудовуються, дисп-
леї та інші фотонні пристрої [1]. 

У фотоніці модуляторів найбільш часто використовуються рідкокристалічні фазові 
модулятори. При цьому значна частина рідкокристалічних модуляторів використовують 
нематичну фазу рідких кристалів. Один із головних недоліків нематиків – великий час 
відгуку, який зростає зі збільшенням товщини рідкокристалічного шару (використання 
достатньо товстих комірок є стандартним способом отримання 2π фазової модуляції). 

З іншого боку, відомо, що сегнетоелектричні рідкі кристали (СРК) характеризують-
ся малим часом відгуку і, таким чином, є перспективним середовищем для фазової мо-
дуляції світла. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш вивченим є підхід, який вико-
ристовує електрооптичні властивості спіральних структур у СРК з деформованою спі-
раллю (СРКДС) [2; 3]. При цьому основна частина теоретичних робіт про СРКДС при-
свячена випадку планарної орієнтації спіралі, який допускає найбільш просту 
експериментальну реалізацію. 
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Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. У роботі розгляда-
ється відносно маловивчений випадок вертикально орієнтованої СРК спіралі. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є обчислення ефективного тензора діеле-
ктричної проникності, який описує фазову модуляцію у вертикально орієнтованих 
СРКДС комірках, де вісь СРК спіралі направлена перпендикулярно підкладкам, а крок 
спіралі, P, є малим порівняно з довжиною світлової хвилі λ. 

Виклад основного матеріалу. У роботі [3] було показано, що оптичні властивості 
планарно орієнтованих СРКДС комірок з коротким кроком спіралі (менше довжини 
хвилі світла) можна описати ефективним тензором діелектричної проникності, який ха-
рактеризує спіральну структуру СРК. 

Основний результат [3] полягає в тому, що під дією електричного поля, яке прикла-
дається по нормалі до осі спіралі, E⊥h, СРКДС комірка, анізотропія якої без поля є од-
новісною з віссю вздовж вектора h, стає двовісно анізотропною з головними осями, по-
вернутими навколо вектора електричного поля E. 

У статті показано, що результат залишається правильним і для геометрії вертикаль-
но орієнтованих сегнетоелектричних рідкокристалічних з деформованою спіраллю ко-
мірок. Для цього обчислимо ефективний діелектричний тензор, εeff , який описує спіра-

льну структуру, що характеризується СРК директором 
cos sinθ θ= +d h c , (1) 

де ,⊥c h c  – директор, який лежить на смектичному конусі з кутом нахилу θ  й оберта-
ється навколо осі спіралі h , утворюючи СРК спіраль з кроком, меншим довжини хвилі 
світла, λP<< . Одиничний вектор поляризації 

s=p h c P× ||  (2) 

направлений уздовж вектора спонтанної поляризації s sP=P p . Для геометрії вертикаль-

но орієнтованої СРК спіралі маємо 
, cos sin ;h z c x yφ φ= = +  

cos sin , ,Ep y x E yφ φ= − =  (3) 

деφ  – азимутальний кут на СРК конусі 

0 0 0sin , 2 / ,E z P≈ αφ φ φ φ π− =  (4) 

який лінійно залежить від електричного поля E  через параметр E EE=α γ  пропорцій-

ний відношенню прикладеного і критичного електричних полів: 0/E E . 

Компоненти тензора діелектричної проникності двовісного СРК, ε , мають вигляд 

0 1 2 2 0( ) ( ) .ij ij i j i jd d p pε ε δ ε ε ε ε−= + − +  (5) 

Зазначимо, що звичайний випадок одновісної анізотропії описується такими голов-
ними значеннями діелектричних констант 0 2 ⊥

ε = ε = ε  і 1 ||ε = ε , де 

, ( )n n⊥ ⊥= =|| ||µε µε  показник заломлення звичайної (незвичайної) хвилі і µ - магніт-

на проникність. 
Згідно з [3] поширення нормально падаючого світла керується ефективною планар-

ною анізотропією, яка описується усередненим тензором P〈ε 〉 : 

,z zP

zz

x yα β
αβ αβ

ε ε
〈ε 〉 = 〈ε − 〉,   α, β∈{ },

ε
 (6) 

де 
2

1
0

0
... ,d
π

π φ− ∫〈...〉 = (2 )  і ефективний діелектричний тензор 
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( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

.

eff eff eff
xx xy xz

eff eff eff
yx yy yz

eff eff eff
zx zy zz

ε ε ε
ε ε ε
ε ε ε

         

 (7) 

Виражається через середні 1
zz zz z z zz

−= =α αη 〈ε 〉,     β 〈ε / ε 〉  таким чином 
( )

( )

( ) ( )

,

,

.

eff
zz zz

eff
z z zz

eff P
z z zz

α α

αβ αβ α β

ε =1/ η

ε = β / η

ε = 〈ε 〉 + β β / η

 (8) 

Загальні співвідношення (6-8) дають нульове наближення для однорідних моделей, 
які описують оптику СРКДС комірок. У припущенні, що відношення /P λ  достатньо 
мале, ці формули можна використовувати для обчислення діелектричного тензора 
СРКДС комірок як для вертикальної, так і для планарної орієнтації спіралі. Останній 
випадок був детально вивчений у [3] для одновісних СРК. Зазначимо, що загальний пі-
дхід роботи [3] можна розглядати як узагальнення методу трансфер матриці [4]. 

Розглянемо однорідну модель нульового порядку для вертикальної орієнтації. Ви-
користовуючи рівняння (4) і виконуючи усереднення по кроку спіралі, отримуємо 
sin sin 2φ φ〈 〉 = 〈 〉 = 0  і 

2
2

1

2 ( ) / 2;

( ) / 2 / ,
E E

E E E s

cos J

cos J E P

〈 〉 = α ≈ α
〈 〉 = α ≈ α χ

φ

φ =
 (9) 

де ( )nJ x  – функція Бесселя n -го порядку E yP E=∂ ∂χ 〈 〉 /  – діелектрична сприйнят-

ність голдстоунівської моди [5] і cosy sP P φ=  y  – компонента вектора поляризації, sP . 

У граничному випадку нульового поля 0E=  ( 0)E =α , ефективний діелектричний тен-

зор має вигляд 
2 2 2

0 ( ) ( , , );eff E p p h p p hdiag diag n n n〈ε 〉 ε ,ε ,ε= = =  (10) 
( ) 2 2

1 0cos sin ;eff
h zzε = ε = ε + εθ θ  (11) 

0 1 2) / 2,p hε = (ε ε / ε + ε  (12) 

де pn  і hn  головні значення показників заломлення. При p hε = ε  тензор (10) стає ізот-

ропним. Умова ізотропності в нульовому полі  
2 2

2 1 12 / , cos sinzz zz zzr r r θ θ= − = +ε ε ε  (13) 

визначає відношення 2 2 0/r ≡ ε ε  як функцію 1 1 0r ≡ ε / ε  і кута нахилу θ . 

За наявності електричного поля, 0E ≠  ефективний тензор (6) стає анізотропним 
2

, 2( ), ( / 2.P p p Ediag〈ε 〉 = ε ε ε ≈ ε ε − ε )α+ − ± ±  (14) 

Таким чином, для нормальної падаючої світлової хвилі оптична вісь у площині під-
кладки з головним значенням + −ε (ε )  направлена перпендикулярно (паралельно) елект-

ричному полю E . Різниця показників заломлення 

;Eind E
n n n n n


δ ≡ ⊥+ −= − −  (15) 

2
ker 22 (1 / ) ,r p p E sK n Pε / ε )(χ= −  (16) 

де p pn = µε  характеризує електроіндуковану двовісність і описується квадратичною 

нелінійністю керровського типу. 
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Для фазової модуляції нормального падаючого світла надзвичайно важливо, що орі-
єнтація оптичних осей не залежить від амплітуди електричного поляE . На відміну від 
випадку нормального падіння, опис 

( ) ( ) ( ) 2 2
1,3) ,eff eff eff

xx zz xzE n± =ε = (ε + ε ) / 2 +   (∆ε) + (γ  (17) 

розповсюдження похило падаючого світла потребує використання повного діелектрич-
ного тензора  

2 2

1 0

0

0 0 ;

0

)cos sin ;

xz z xz

eff

xz h

xz E s

E E

E

P

ε + γ / ε γ
ε ≈ ε

γ ε

γ = (ε − ε χθ θθ

+

−

         
 (18) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,eff eff eff eff eff eff
ij ij i jd dε = ε δ + (ε − ε )− + −  (19) 

анізотропія якого, взагалі кажучи, двовісна. Як видно із (18), цей тензор характеризу-
ється трьома різними головними (власними) значеннями 

( ) ( ) 2
2 ,eff eff

y yy n− =ε = ε = ε  (20) 

( ) ( ) ( ) 2 2 2
1,3( ) ( ) ,eff eff eff

xx zz xzE n± ± + =ε = (ε + ε ) / 2 ∆ε γ  (21) 

де ( ) ( )( ) / 2,eff eff
xx zz=ε∆ ε − ε і оптична вісь  

cos sin ,

(2 ) /
eff d d

d xz

d

tg E

= +

=

x z

ε

ψ ψ

ψ γ ∆
 

визначається як власний вектор, який відповідає власному значенню eff
+ε , у той час як 

власний вектор для значення ( )eff
y −ε = ε  паралельний прикладеному полю E=E y . 

Очевидно, що електричне поле змінює власні значення діелектричного тензора ((19) 
і (20)) і, крім того, приводить до обертання оптичних осей навколо напрямку (вісь y) на 
кут dψ . Поведінка залежних від поля частин власних значень у нижчому по полю по-

рядку визначається Керр-подібним доданком пропорційним 2E , в той час як залежність 
кута dψ  в цьому наближенні лінійна: d Eψ ∝ . 

Для середовища без центральної симетрії така поведінка дещо незвичайна, тому що 
в таких середовищах квадратична нелінійність маскується значно сильнішим електроо-
птичним ефектом Покельса [6]. На відміну від добре відомого ефекту Керра, в нашому 
випадку ми маємо справу з ефективним діелектричним тензором наноструктурованих 
хіральних смектиків. Обчислення компонент цього тензора (8) базується на усереднені 
по орієнтаційній структурі СРК. При цьому орієнтаційні деформації спіралі лінійні по 
полю і, завдяки симетрії спіралі, в результаті процедури усереднення отримуємо тен-
зор, діагональні (недіагональні) елементи якого є парними (непарними) функціями по-
ля. Остання обставина і відповідальна за квадратичну нелінійність головних значень як 
діелектричного тензора, так і показників заломлення. Оскільки, з одного боку, цей 
ефект обумовлений індукованими полем деформаціями орієнтаційної структури, а, з 
іншого, нагадує ефект Керра, його називають орієнтаційним ефектом Керра. 

Цікаво, що Керр-подібний ефект порушується, якщо виконується умова ізотропії 
(13) і p hε = ε . Це окремий випадок, при якому ε∆  пропорційна 2E  і (2 ) 1 /dtg Eψ ∝ , і , 

крім того, в області малих полів залежність головних значень від електричного поля 
лінійна. 
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Висновки і пропозиції. У цій роботі ми отримали ефективний тензор діелектричної 
проникності, який описує важливі для фазової модуляції електрооптичні ефекти в 
ВОСРКД комірках з коротким кроком спіралі. Для обчислення тензора використовува-
лась модифікація методу, розробленого в [3]. 

Показано, що електричне поле трансформує одновісну оптичну анізотропію у дво-
вісну і приводить до повороту осей у площині, перпендикулярній до комірки. При цьо-
му залежність головних значень показників заломлення є квадратичною по полю, і цей 
ефект можна інтерпретувати як орієнтаційний ефект Керра. 
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THE INTEGRAL INFORMATION SYSTEM OF IDENTIFICATION OF  THE SEA 
SURFACE POLLUTOIN OF CASPIAN SEA 

На основе данных дистанционного зондирования поверхности и метеорологических измерений в акватории Ка-
спийского моря разработана геоинформационная система идентификации нефтяных загрязнений. Разработанная 
система позволяет получать карты загрязнения, динамику его распространения и планировать мероприятия по 
локализации и ликвидации загрязнения.  

Ключевые слова: геоинформационная система, нефтяное загрязнение, карты распределения загрязнений, Кас-
пийское море, дистанционное зондирование, радиолокационные измерения, метеорологические измерения. 

На основі даних дистанційного зондування поверхні та метеорологічних вимірювань акваторії Каспійського 
моря розроблена геоінформаційна система ідентифікації нафтових забруднень. Розроблена система дозволяє 
отримати карти розподілу забруднень, динаміку його розповсюдження та планувати заходи щодо локалізації та 
ліквідації забруднень. 

Ключові слова: геоінформаційна система, нафтове забруднення, карти розподілу забруднень, Каспійське море, 
дистанційне зондування, радіолокаційні вимірювання, метеорологічні вимірювання. 

On the basis of remote surface sensing data and meteorological measurements in the Caspian Sea water area, the 
geoinformation system of identification of oil pollution has been worked out. The developed system allows to obtain pollution 
maps, the dynamics of its spread and to plan activities for their localization and liquidation. 

Key words: geoinformatsion system, oil pollution, pollution distribution maps, the Caspian Sea, remote sensing, radar 
measurements, meteorological measurements. 

Постановка проблемы. Каспийское море является уникальным природным вод-
ным объектом на стыке Европы и Азии и представляет собой очень чувствительную 
экосистему. Экологическое состояние Каспийского моря за последние десятилетия рез-
ко ухудшилось под воздействием антропогенных факторов, в особенности – от техно-
генного поступления загрязняющих веществ. 

Основными источниками поступления загрязняющих веществ в акваторию Каспий-
ского моря являются: 

− вынос загрязнений с речным стоком; 
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− сброс неочищенных промышленных и сельскохозяйственных стоков; 
− коммунально-бытовые сточные воды городов и поселков, расположенных на по-

бережье; 
− судоходство; 
− эксплуатация нефтяных и газовых скважин; 
− транспортирование нефти морским путем. 
Значительную техногенную нагрузку испытывает как акватория, так и прибрежная 

территория Каспийского моря. Наибольшую опасность для флоры и фауны региона, в 
настоящее время, представляет загрязнение нефтепродуктами. Техногенная нагрузка 
отражает степень освоения окружающей природной среды человеком и уровень ее за-
грязнения продуктами жизнедеятельности. Загрязняющие вещества, поступающие в 
море с речными стоками, трансформируются, взаимодействуя с окружающей средой, 
загрязняют её. Непосредственное воздействие загрязнённых речных стоков играет зна-
чительную роль в ухудшении экологического состояния акватории моря. 

При проведении экологического мониторинга был произведен анализ и дана оценка 
загрязненности Прикаспийского региона, в результате чего были выявлены превышения 
предельно допустимых концентраций: нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов и 
пестицидов [1]. Поэтому учет и исследование влияния техногенного фактора на форми-
рование экологической ситуации в современном мире является актуальной задачей, так 
как служит информационной основой для ведения экологического мониторинга. 

В настоящее время развитие геоинформатики и геоинформационных технологий дало 
мощный инструмент для управления территориями. Однако для эффективного использо-
вания геоинформационных систем (ГИС) необходима разработка современных методов 
анализа геоинформационных данных с помощью новейших программных продуктов в 
целях решения конкретных природоохранных задач, в том числе и для сбора, системати-
зации и анализа многофакторной информации в аспекте обеспечения информационной 
поддержки принятия управленческих решений, проведения экологического мониторинга 
и информационной основы для прогнозного моделирования развития территории. 

ГИС и геоинформационные базы данных, которые включают: географическую ин-
формацию о природном водоеме, расположении нефтяных платформ, основных судо-
ходных трассах и т. п., могут существенно улучшить процесс интерпретации темных 
пятен, обнаруженных на АКИ [2; 3]. В связи с этим можно говорить о том, что ГИС 
становится основным элементом системы для идентификации нефтяных загрязнений. 

Цель работы: разработать интегральную информационную систему идентифика-
ции загрязнения морской поверхности. 

Изложение основного материала. Исходные данные для создания ГИС морских 
бассейнов получают из различных источников [4]. Картографическая основа для них – 
оцифрованные навигационные карты или данные в цифровом виде из региональных 
геофизических центров. Данные о батиметрии получены из топографических моделей. 
Информацию о течениях, охранных зонах, защищенных и уязвимых зонах, районах ры-
боловства извлекают из ведомственных баз данных, полученных путем оцифровки те-
матических карт или предоставленных специалистами соответствующих направлений. 

Несомненно, такая система должна интегрировать все доступные пространствен-
ные, космические и географические базы данных, радиолокационные измерения (РЛИ). 
Наконец, программное обеспечение типа ArcView/ArcGIS позволяет объединить эти 
данные и обеспечить их совместную работу в единой оболочке. 

Основные элементы разработанной системы представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Основные элементы интегральной информационной системы 

В общих чертах система мониторинга, основанная на ГИС, включает четыре основ-
ных блока: 

1. Подсистема обработки дистанционного зондирования. В рамках этой системы 
производится сбор, обработка и анализ как РЛИ, так и других данных дистанционного 
зондирования, например: о температуре поверхности моря (ИСЗ NOAA/AVHRR), цвете 
моря и облачном покрове (ИСЗ Terra и Aqua), скорости и направлении ветра (ИСЗ 
Quikscat), осадках (SSM/I и TMI), высоте волн (ИСЗ Jason-1 и др.) и т. д. 

2. Подсистема сбора и обработки подспутниковых измерений. Эта подсистема не-
сет ответственность за сбор подспутниковых измерений, данных в сопутствующей ин-
формации о морской среде (скорость и направление ветра, течения, состоянии моря и 
т. п.), о характеристиках нефти и параметрах нефтяных разливов. Собранные данные 
могут дальше использоваться как исходные в моделях дрейфа нефтяных пятен. 

3. Подсистема интеграции данных (на базе информационной системы совместной 
обработки данных на основе ГИС). Основа ГИС, которая вместе с модулем классифи-
кации осуществляет интеграцию всех других данных и создание конечного продукта 
для пользователей карт распределения нефтяных загрязнений моря. 

4. Подсистема архивирования и хранения данных. В этой подсистеме осуществляет-
ся хранение и архивирование информации, необходимой для решения различных задач, 
таких как моделирование аварийных ситуаций и получение статистических сведений о 
динамике нефтяного загрязнения. 

В общем виде данные подсистемы в ГИС представлены в виде тематических слоёв, 
которыми эксперт может управлять и анализировать с помощью интерфейса, разрабо-
танного в данной работе. ГИС для Каспийского моря показана на рис. 2, где отражены: 
лицензионные участки, газовые, нефтяные и нефтегазовые месторождения разной сте-
пени освоенности, выявленные и перспективные структуры, нефтегазопроводы, морс-
кие пути перевозки нефти. 

Из рис. 1-2 видно, что специально обработанная в ГИС информация помогает сущест-
венно улучшить идентификацию нефтяных пятен, привязать их к источникам загрязнений, 
опередить их пространственное распределение и выявить зоны повышенного риска. 
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Рис. 2. Окно ГИС, разрабатываемой для Каспийского моря 

Кроме того, геоинформационный подход позволяет извлечь точное месторасполо-
жение, линейные размеры и площадь нефтяных пятен, а также получать пространст-
венно-временные интегральные характеристики нефтяного загрязнения. 

В результате построения информационной системы мы пришли к заключению, что 
профессиональная ГИС для надежной идентификации источников нефтяных загрязне-
ний должна состоять из следующих тематических слоев (рис. 3): 
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1) береговая линия;  
2) прибрежная гидрография (реки и озера); 
3) прибрежные населенные пункты, гавани и порты; 
4) политические и административные границы (включая территориальные воды); 
5) инфраструктура топливно-энергетического комплекса (буровые, платформы, не-

фтепроводы, терминалы, нефтехранилища, нефтеперерабатывающие заводы и т. п.); 
6) батиметрия; 
7) поле течений; 
8) международные и региональные судоходные трассы; 
9) зоны рыболовства; 
10) запрещенные зоны; 
11) морские и прибрежные охраняемые зоны и т. д. 

 
Рис. 3. Топографическая основа информационной системы 

Пространственная и временная информация о распределении нефтяного загрязне-
ния в море и его изменении во времени позволяет устанавливать причину и источники 
загрязнения, выявить зоны риска. Кроме этого, имеется возможность применения такой 
ГИС для планирования и управления работами при ликвидации нефтяных разливов. 

ГИС как система интеграции данных открыта для сбора и накопления тех геофизи-
ческих параметров, которые могут быть получены из данных дистанционного зондиро-
вания Земли (рис. 2). Наиболее важными из них являются: 

− скорость и направление приводного ветра; 
− температура поверхности и цвет моря; 
− интенсивность осадков; 
− результаты наблюдений за перемещением судов. 
Выводы и предложения. Использование ГИС и геоинформационного подхода для 

идентификации нефтяных загрязнений моря, комбинирование данных дистанционного 
зондирования и ГИС-технологий позволяют получить уникальный продукт, имеющий 
как научную, так и коммерческую ценность – карты распределения нефтяных загрязне-
ний акватории моря. 
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ГИС и геоинформационный подход может успешно использоваться для картогра-
фирования любых явлений в морях и океанах, например, таких как внутренние волны, 
фронты, вихри и др., т. е. в том случае, когда необходима информация о месторасполо-
жении и эволюции явления во времени. 
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DESIGN OF FLOWSHEETS OF CONTROL OF QUALITY OF MIXED  FODDER 
PRODUCTIONS 

Запропоновано моделювання технологічних схем контролю якості комбікормових виробництв, розроблена модель 
технологічних схем контролю якості для комбікормових заводів, що надасть можливість сформувати і зберігати за 
допомогою інформаційних технологій початкову інформацію щодо видів і структур технічних систем та технічних 
ланцюгів, а також види обладнання, яке використовується у виробничій системі певний проміжок часу тощо. 

Ключові слова: комбікормове виробництво, технологічні схеми, технологічні ланцюги, якість, контроль якості, 
виробнича система. 

Предложено моделирование технологических схем контроля качества комбикормовых производств, разрабо-
тана модель технологических схем контроля качества для комбикормовых заводов. которая предоставит возмож-
ность сформировать и хранить с помощью информационных технологий начальную информацию относительно 
видов и структур технических систем и технических цепей, а также виды используемого оборудования, которое 
используется в производственной системе определенный промежуток времени и т. п.  

Ключевые слова: комбикормовое производство, технологические схемы, технологические цепи, качество, кон-
троль качества, производственная система. 

The design of flowsheets of control of quality of mixed fodder productions is offered in the article, the developed model 
of flowsheets of control of quality for mixed fodder factories will give possibility to form and keep by information 
technologies initial information on kinds and structures of the technical systems and technical chains, and also types of in-
use equipment which is used in the production system on the certain interval of time and others like that.  

Key words: mixed fodder production, flowsheets, technological chains, quality, control of quality, production system. 

Комбікормова галузь України є досить вагомою в агропромисловому комплексі кра-
їни. Вона є запорукою розвитку тваринництва, птахівництва, рибальства та харчової 
промисловості. Слід зазначити, що комбікормова галузь є перспективною через існу-
вання потужної сировинної та матеріально-технічної бази в Україні. 

Постановка проблеми. Формування конкурентних переваг на основі удосконален-
ня контролю якості виробничої системи підприємств на ринку комбікормової продукції 
є першочерговою умовою підвищення економічної і соціальної стабільності аграрної 
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економіки зокрема. Зміна існуючої раніше системи збуту комбікормової продукції 
сприяла розвитку нездорової конкуренції за рахунок виготовлення продукції недостат-
нього рівня якості, що призвело до монополізації ринків, зростання чисельності посе-
редників і трейдерів, які перешкоджають виходу товаровиробників на ринок і значно 
збільшують ціну на комбікормову продукцію. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні принципи і підходи до визначення 
суті, механізмів контролю якості та управління конкурентними перевагами підприємств на 
ринку комбікормової продукції розглядалися в роботах В.Я. Амбросова, О.І. Дація, 
С.Н. Іляшенка, М.Х. Корецького, Д.Ф. Крисанова, А.В. Линенка, П.М. Макаренка, 
Л.Ю. Мельника та інших. Суть і специфіка механізмів впливу ринку комбікормової проду-
кції на рівень розвитку тваринницької галузі досліджувалися в роботах Г.Л. Азоєва, 
П.Т. Саблука, Ф.В. Зинов’єва, І.Г. Кириленка, В.О. Мандибури, О. Біттера та інших. 

Сучасне комбікормове виробництво – це складний і багатостадійний процес, що 
включає підготовку сировинних компонентів, дозування, змішування та отримання по-
внораціонного комбікорму. Будь-який ТП можна представити у вигляді послідовного 
ланцюжка взаємопов’язаних операцій. На сьогодні виробництва комбікормів удоскона-
люються за різними напрямами. Аналіз проведених досліджень показав, що найбільше 
розповсюдження в галузі отримали ТС схеми таких типів: 

1. «Однокомпонентне подрібнення – одноетапне дозування» – так звана традиційна тех-
нологія. Схема передбачає підготовку кожного компонента окремо, дозування і змішування. 

2. «Багатокомпонентне подрібнення – одноетапне дозування» – порційна техноло-
гія. Схема передбачає дозування усіх видів зернової, гранульованої сировини та шротів, 
їх спільне перероблення у складі порції, змішування на завершальному етапі. 

3. «Багатокомпонентне подрібнення – двоетапне дозування» – безперервно-
потокова технологія. Схема включає формування попередніх сумішей компонентів, що 
вимагають гранулометричної підготовки, попередніх сумішей складно-сипучих білко-
вих і мінеральних компонентів, їх спільну підготовку, дозування передсумішей та 
окремих компонентів на завершальному етапі і їх змішування. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Нині зустрічається 
багато комбінованих технологічних схем (ТС), в яких знаходять застосування різні ва-
ріанти перероблення сировини і сумішей. Подрібнення здійснюють один або два рази з 
проміжним просіюванням, дозування компонентів і сумішей відбувається в один або 
два етапи та ін. Все вищенаведене свідчить про різноманіття технологічних процесів 
(ТП), що значно ускладнює визначення найбільш оптимального варіанта побудови ТС. 
Вирішення таких багатоваріантних завдань можна здійснити, використовуючи інфор-
маційні технології та сучасні математичні методи, які дозволяють провести розрахунок 
та оцінювання, порівнюючи їх і вибираючи найбільш пріоритетні варіанти. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є моделювання технологічних схем конт-
ролю якості комбікормових виробництв. 

Виклад основного матеріалу. Застосування сучасних обчислювальних засобів і мето-
дів математичного моделювання дає можливість перейти до системного аналізу комбікор-
мового виробництва. В його основі лежить декомпозиція складної ТС на окремі підсисте-
ми і встановлені кількісні зв’язки між ними. Вплив підсистем (рівнів) визначається не 
лише складністю технологічного об’єкта, але й наявністю його математичного «опису». 
Розглядаючи незалежно кожну з підсистем з вхідними і вихідними потоками (маси, енергії 
тощо) і оцінюючи їх кількісно, можна визначити найбільш ефективне устаткування на тій 
або іншій операції, а також оптимальні варіанти проектованої схеми. 

Недостатнє дослідження окремих ТО та велика розміреність початкового завдання 
не дозволяє вирішувати її в цілому, тому розроблення ТС є багаторівневою проблемою 

і може бути сформована таким чином. На підставі вектора вхідних змінних Q  (продук-
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тивності складу комбікормів, що виробляються, та тривалості їх виготовлення) необ-
хідно вибрати тип ТС Y , а також вектор вихідних змінних M  (кількість та склад поча-
ткової сировини, що переробляється, за лініями, безліч ТЛ y  і безліч ТО Θ  – сепару-

вання, подрібнення, фракціонування тощо), а також певний набір ТУ на кожній ТО L  

при оптимальному значенні деяких критеріїв ефективності ∗ψ : 

).,,,,,( LyMYQOpt Θ=∗ψ  (1) 

Рівняння (1) є завданням оптимального структурного синтезу комбінаторного типу, ро-
змірність якого призводить до необхідності декомпозиції при вирішенні, що пов’язано з 
процесом побудови і вибору ТС. Розглядаючи ТС виробництва комбікормів як складну си-
стему і проводячи її декомпозицію, виділимо структурні елементи. Увесь процес виробни-
цтва комбікормів можна розділити на три етапи, такі як: підготовка компонентів; дозуван-
ня; змішування. ТП виробництва комбікормів починається з підготовки компонентів, який 
включає очищення їх від домішок, а якщо необхідно, то виконують подрібнення, лущення 
і підготовку стосовно відповідних розмірів. Для виробництва комбікормів використовують 
великий набір компонентів. Тому для них організовують безперервно-потокову підготовку 
на спеціальних лініях. На одній ТЛ можуть переробляти компоненти з близькими техноло-
гічними властивостями, для яких вимагаються однакові операції. 

Проектування ТС комбікормових виробництв являє собою багаторівневий ітераційний 
процес послідовної деталізації та оптимізації проектних рішень. Схематично він представ-
ляється як послідовне виконання стадій: синтезу варіантів проектних рішень; оцінювання 
та вибору допустимих рішень; формування принципу Парето – оптимальних проектних 
варіантів; вибору особою, яка приймає рішення (ОПР), заключного проектного рішення. 
На рис. наведена логічна структура процесу проектування ТС та вибору необхідного уста-
ткування. Синтез схеми полягає у розробленні стратегії модифікації початкового варіанта 
таким чином, щоб за мінімальну кількість кроків отримати оптимальний варіант. 

 
Рис. Логічна структура процесу проектування ТС на підприємствах з виготовлення комбікормів 
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Як критерії використовуються матеріальні, а також енерговитрати, займана площа, 
питома матеріаломісткість і енергоємність, показники технічного рівня тощо. Форму-
вання оптимального варіанта ТС комбікормового виробництва ґрунтується на побудові 

безлічі допустимих проектних реалізацій MiYY i ,1},{ ==  за деяким законом F  з мно-

жини допустимих технологічних ліній має вигляд: 

i

i

ji mjyFY ,1,)( == , (2) 

де M  – кількість можливих проектних реалізацій ТС; i
jy  – варіант j -ї ТЛ i -го типу 

ТС; im  – кількість ТЛ, які входять до i -го варіанта ТС. 

Аналогічно відбувається побудова безлічі ТЛ на основі допустимих проектних реа-
лізацій ТО. Вибір оптимального варіанта ТС полягає в розв’язанні задачі: 

optYQQ YYi
→= ∈)( , (3) 

де Q  – вектор критеріїв, які оцінюють ТС. 
Задача вибору оптимального варіанта ТС здійснюється в два етапи [1; 3]. На пер-

шому етапі для заданої рецептури виробництва комбікормів повинні формуватися до-
пустимі варіанти реалізації ТП та з них (по вектору критеріїв) вибираються конкурую-
чі. На другому етапі ОПР, застосовуючи формальні або неформальні процедури, 
визначається оптимальний проектний варіант. Підбір устаткування для кожної ТЛ різ-
них типів і варіантів побудови ТС здійснюється із врахуванням габаритів та продукти-

вності l

kq  у межах 'y

l

k qq ≥ , де l

kq  – продуктивність k -го варіанта технологічного об-

ладнання l -ї ТО, а l
jy

q  – продуктивність i -го варіанта j -ї ТЛ, яка враховує необхідну 

операцію. Розрахунок продуктивності ТЛ розраховується за формулою: 

З

j

П
,

t 100 kyq
a в

=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 (4) 

де ЗП  – продуктивність заводу, т/доб.; в  – розрахункова кількість сировини, що пере-

робляється, %; jk  – коефіцієнт використання обладнання; t  – час роботи лінії, год; a  – 

кількість однотипних ліній. 
Вибір устаткування для кожної ТЛ у разі виникнення альтернатив здійснюється в 

два етапи, як для ТС [2; 4]. Формування різних варіантів ТС і визначення середніх зна-
чень закону Парето здійснюється за допомогою використання інформаційних техноло-
гій. Залежно від рівня декомпозиції проектного завдання на різних етапах розроблення 
проекту досліджуваної системи виступають ТС, лінія або операція, а як елементи – від-
повідно ТЛ, операція або тип устаткування. Розроблений алгоритм побудови множини 
конфліктуючих рішень є інваріантним щодо рівня декомпозиції і розглядається без 
прив’язки та будь-якої стадії проектування. 

Висновки і пропозиції. Розроблена модель технологічних схем контролю якості 
для комбікормових заводів надасть можливість сформувати і зберігати за допомогою 
інформаційних технологій початкову інформацію щодо видів і структур ТС та ТЛ, а та-
кож види обладнання, що використовується, у виробничій системі певний проміжок ча-
су тощо. На підставі вибраних критеріїв ефективності формується безліч проектних ва-
ріантів ТС, оптимальних щодо закону Парето. Таким чином, застосування системного 
підходу до аналізу ТС комбікормового виробництва дає можливість виявити ієрархію 
підсистем, встановити їх взаємозв’язок і значно спростити моделювання ТС, проводячи 
його поетапно. Запропонований підхід до проектування дозволить автоматизувати ТП 
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виробництва комбікормів і отримати оптимальний варіант проекту, що, у свою чергу, 
надасть можливість підвищити якість виготовлення комбікорму. 
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Розглядаються технологічні аспекти розроблення солодковершкових спредів з додаванням соків журавлини і 
чорниці, з використанням оливкової олії та фруктози. Проведено оцінку органолептичних та фізико-хімічних показ-
ників нових продуктів. 

Ключові слова: спред, журавлина, чорниця, оливкова олія, фруктоза, функціональні продукти. 
Рассматриваются технологические аспекты разработки сладкосливочных спредов с добавлением соков клюквы 

и черники, с использованием оливкового масла и фруктозы. Проведена оценка органолептических и физико-
химических показателей новых продуктов. 

Ключевые слова: спред, клюква, черника, оливковое масло, фруктоза, функциональные продукты. 
The article deals with the technological aspects of the development sweet cream spreads, with the addition of cranberry 

and blueberry juices, with olive oil and fructose. An assessment of the organoleptic and physico-chemical parameters of new 
product was conducted. 

Key words: spread, cranberries, blueberries, olive oil, fructose, functional foods. 

Постановка проблеми. Сьогодні на українському ринку представлений багатий 
асортимент масложирової продукції. Причому пішли в минуле ті часи, коли практично 
на усіх масложирових комбінатах він був стандартним. Нині багато виробників випус-
кають продукцію під власною торговою маркою, самостійно розробляють рецептури і 
технічну документацію, намагаються постійно розширювати асортимент, щоб задово-
льнити постійно зростаючі потреби сучасного покупця. 

Спред позиціонується на ринку як аналог вершкового масла із схожими органолеп-
тичними властивостями, однак з більш збалансованим жирнокислотним складом (міс-
тить поліненасичені жирні кислоти, які необхідні людському організму), нижчим рів-
нем холестерину та нижчою вартістю. По суті, саме можливість виробництва продукту 
з мінімальним вмістом холестерину на рослинній основі стала головною метою ство-
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рення спреду. Але й інші властивості опинилися в числі його переваг: спред не твердіє 
в холодильнику, його зручно використовувати не тільки для бутербродів, але й для до-
давання до гарнірів і приготування різноманітних страв [1]. 

Спреди багаті на поліненасичені кислоти (вітамін F), корисні для здоров’я за раху-
нок вмісту в них високоякісних рослинних олій (чого немає у вершковому маслі). За-
своюваність спредів висока і становить до 95 % [2]. 

Фізіологічна цінність спредів пов’язана зі сприятливим впливом на діяльність шлу-
нково-кишкового тракту й обмінні процеси в організмі людини. Ці продукти, перш за 
все, рекомендовані для дієтичного харчування і харчування з метою профілактики, 
адже вони мають збалансований склад: зокрема крім молочних жирів до них входять і 
рослинні, які сприятливо впливають на наш організм. За енергетичною цінністю спреди 
поділяють на високо-, середньо-, низькожирні групи, останні з яких можуть мати всьо-
го лише 35 % жирності [3]. 

Споживні властивості спредів різноманітні. Спреди є енергетично цінними продук-
тами, їх калорійність коливається від 250 до 900 ккал на 100 г продукту. Біологічна 
цінність пов’язана з наявністю у складі поліненасичених есенціальних жирних кислот, 
фосфоліпідів, ліповітамінів, мінеральних речовин [3]. 

Недоліки у харчуванні людини пов’язані у більшості випадків з надмірним вживан-
ням висококалорійної їжі. У цьому випадку переваги вживання низькожирних спредів 
очевидні: 

− знижена калорійність; 
− підвищена фізіологічна цінність за рахунок збалансованого жирно-кислотного 

складу; 
− забезпеченість вітамінами; 
− понижений вміст холестерину і трансізомерів; 
− високі органолептичні показники. 
У нашій країні концепція індустрії «корисних» продуктів отримала розвиток порів-

няно недавно. Розроблення нових видів функціональних продуктів є актуальним на-
прямом розвитку харчової промисловості. Комплексний підхід до розроблення і ство-
рення таких продуктів являє собою підбір функціональних інгредієнтів, що 
забезпечують нові смакоароматичні і корисні їх властивості. 

До добавок, що можуть виконувати роль функціональних інгредієнтів, відносять 
природні антиоксиданти, вітаміни Е, С, Р-каротин тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Світові тенденції в галузі харчування 
пов’язані зі створенням функціональних продуктів, що сприяють покращенню здоров’я 
при їх щоденному вживанні. До функціональних компонентів відносять вітаміни, хар-
чові волокна, мінеральні речовини, мікроелементи, біфідобактерії, антиоксиданти, олі-
госахариди, поліненасичені жири. Але нині на українському ринку не знайдеш спредів 
з корисними властивостями, набагато більше уваги приділяється вмісту в них масової 
частки жиру (Лихарьова І., 2012). Проблемами олійно-жирової галузі займаються такі 
фахівці, як І.Г. Радзієвська, Л.А. Федоренко, Н. Кузнєцова, А. Силивончик, 
Г. Татаренко, А. Коваль та ін., і вони вважають, що ринок «корисних» спредів тільки 
починає розвиватися [4; 5; 6]. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Дослідження пока-
зують, що раціон українців дефіцитний за вмістом більшості вітамінів. Для поліпшення 
забезпеченості населення вітамінами потрібно, щоб харчування було різноманітним, 
містило всі основні групи продуктів: овочі, фрукти і соки, зернові продукти, молоко і 
молочні продукти, м’ясо, птицю, рибу, жирові продукти. При цьому в кожній групі пе-
ревагу слід віддавати продуктам, найменш калорійним і найбільш багатим вітамінами. 
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На ринку є спред «Полуниця з вершками» з масовою часткою жиру 60 % (ГОСТ Р 
52179-2003). До складу спреду входять: замінник молочного жиру «Еконат 1004-32», 
СОМ (м.д.ж. 1,5 %), цукор, фруктоза, полунична паста, вода, Dimodan STPEL\B (емуль-
гатор), Dimodan U\J (стабілізатор), Grindsted PS 101 (ароматизатор), Pectin AMD 780, 
сорбат, ароматизатор. Недоліком цього продукту є відчуття тугоплавкого жиру, відсут-
ність у складі вершкового масла, використання ароматизаторів, стабілізаторів. Тому 
напрямом нашої роботи було вивчення можливості отримання солодковершкових 
спредів на основі вершкового масла й оливкової олії та використання як добавки біоло-
гічно активних речовин соків журавлини і чорниці в різних концентраціях. 

Мета статті. Метою цієї роботи є розроблення нових видів спредів функціонально-
го призначення з використанням рослинної сировини, а саме з додаванням натуральних 
соків журавлини й чорниці та оливкової олії. 

Виклад основного матеріалу. З метою формування у спредах різноманіття оригі-
нальних смакових відтінків та створення продукту високої харчової цінності нами роз-
роблені та подані заявки на отримання деклараційних патентів України на солодковер-
шкові спреди з наповнювачами «Рожева мрія», «Чорничка», «Ягідна насолода». 

Під час створення жирової композиції спредів як рослинної сировини з урахуванням 
органолептичних властивостей, структурно-механічних показників, харчової та біоло-
гічної цінності була обрана оливкова олія. 

Оливкова олія дуже багата мононенасиченими жирними кислотами: вона містить ве-
лику кількість олеїнової кислоти, що становить більше 70 % від усіх жирних кислот, бли-
зько 10 % лінолевої кислоти і 15 % насичених жирних кислот. Завдяки цим властивостям 
оливкової олії споживання такого спреду може сприяти зниженню рівня холестерину в 
крові. Оливкова олія містить ряд сполук, в основному сквален, стерол, терпенові спирти, 
токофероли і поліфеноли (близько 1 %), які є антиоксидантами з високою активністю. 
Оливкова олія містить унікальний вітамінний комплекс, що включає вітаміни А, D, E. 
Кислоти, що містяться в оливковій олії, служать основою для будівельного матеріалу 
клітинних оболонок. Оливкова олія сприяє поліпшенню травної системи, активізуючи 
роботу шлунка, кишечнику і печінки, нормалізації артеріального тиску, і є відмінним за-
собом для профілактики серцево-судинних захворювань, діабету й ожиріння. 

Оптимальна кількість оливкової олії була визнана 10,4 кг на 100 кг готового солод-
ковершкового спреду. При зниженні її до 6,24 кг на 100 кг готова продукція практично 
не змінює смак та консистенцію вершкового масла, що дає можливість більше збагати-
ти спред рослинною добавкою. При підвищенні її до 14,56 кг на 100 кг готового проду-
кту спред має рідку консистенцію, не привабливий для споживача зовнішній вигляд. 

Для збагачення спредів біологічно цінними компонентами та покращення органоле-
птичних властивостей у ролі водної фази використовувались натуральні пастеризовані 
соки журавлини і чорниці. 

В ягодах журавлини містяться цукри, органічні кислоти, пектинові речовини, віта-
міни та ін. Вивчення біохімічного складу ягід журавлини виявило, що вона може бути 
використана як харчовий, так і лікувально-профілактичний засіб. 

Кислоти, що титруються у стиглих ягодах журавлини, становлять від 2,1 до 4,85 %. 
Переважає лимонна кислота (1,8-2,6 %), є також бензойна (11-41 мг %), хінна, урсолова 
(6,1-6,32 мг %), хлорогенова (72 мг %), яблучна, олеанолова, γ-оксі-α-кетомасляна, 
α-кетоглутарова, сліди щавлевої і бурштинової. Ці кислоти містяться в невеликій кіль-
кості, однак їх наявність великою мірою визначає біологічні та технологічні властивос-
ті ягід, а також їх використання в медицині. 

Серед цукрів основне місце займають глюкоза (1,48-2,7 %) та фруктоза (1,0-2,15 %). 
У меншій кількості у журавлині міститься цукроза (0,04-1,2 %). 
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За вмістом вітаміну C ягоди журавлини рівноцінні апельсину, лимону, грейпфруту, 
суниці садової. Крім вітаміну C, в ягодах журавлини містяться тіамін (вітамін В1 – 
0236-0,64 мг %), рибофлавін (B2 – 0310 мг %), піридоксин (B6), нікотинова кислота (ві-
тамін PP – 0,01 мг %). Останнім часом показана цінність журавлини як важливого дже-
рела філлохінона (вітаміну K1), дефіцит якого тягне за собою порушення процесів утво-
рення протромбіну крові. За вмістом філлохінона журавлину відносять до цінних К-
вітаміноносіїв. Його частка в ягодах журавлини становить 0,8-1,0 %. 

Плоди журавлини містять і таку біологічно активну сполуку як бетаїн, з присутніс-
тю якого пов'язують їх противиразкову дію, захист організму від жирового переро-
дження печінки, зниження вмісту холестерину в крові та ін. 

В ягодах журавлини містяться танін, антоціани, катехіни, флавоноли, хлорогенові ки-
слоти. В основному їх цінність полягає у капілярозміцнюючому, протизапальному та 
протиатеросклеротичному ефектах. Кверцетін, рутини та інші флавоноли мають антиок-
сидантну дію [7]. Хлорогеновим кислотам властиві капілярозміцнююча, протизапальна 
та сечогінна дії. Ці речовини обумовлюють і стійкість самих рослин до захворювань. 

Трітерпеноїди, що містяться в ягодах журавлини, представлені переважно урсоловою 
й олеановою кислотами. Урсолова кислота за своєю дією близька до гормону наднирко-
вих залоз. Завдяки цим кислотам сік журавлини має протизапальну та загоювальну дію. 

Біохімічну характеристику журавлини доповнює різноманітний мінеральний склад 
її плодів. За останніми даними у плодах виявлено 25 хімічних елементів. З макроелеме-
нтів переважає калій (0,64-1,27 % сухої маси), значно менше фосфору (0,24-0,4 %) і 
приблизно стільки ж кальцію. Порівняно багато накопичується заліза (0,01-0,05 %). З 
мікроелементів переважає марганець (0024-0075 %), істотний вміст молібдену і міді. 
Крім них, є йод, магній, барій, бор, кобальт, нікель, олово, свинець, срібло, титан, хром, 
цинк, алюміній та ін. [7]. 

Щоб дізнатися, в чому користь чорниці, необхідно розглянути її хімічний склад. 
Плоди чорниці містять цукри (глюкоза, фруктоза, сахароза), пектини, органічні кислоти 
(яблучна, лимонна, янтарна, молочна, щавлева), дубильні речовини. В ягодах багато 
вітаміну С, каротину, рибофлавіну, тіаміну. Також плоди багаті на флавоноїди, нікоти-
нову кислоту, міртилін, глікозиди, марганець, залізо. Висока кількість дубильних речо-
вин у складі чорниці роблять ягоду відмінним в’яжучим засобом. 

Антоцианідини – найбільш сильні природні антиоксиданти, і в чорниці їх предоста-
тньо. Звернути увагу слід і на такі властивості чорниці: екстракт ягід впливає на збіль-
шення дофаміну в організмі людини, який регулює роботу важливих процесів у мозку. 
Дофамін відомий тим, що контролює вироблення гормону росту, який дозволяє кліти-
нам нашого тіла регулярно оновлюватися. 

Ягоди чорниці покращують пропускну здатність клітин, допомагають швидко поз-
бавитися запальних процесів в організмі. Чорниця містить речовини, які мають дію, 
схожу на дію інсуліну, – знижують рівень цукру в крові. При цьому калорійність чор-
ниці – всього 44 ккал на 100 г. 

При додаванні чорниці до складу спредів вона підвищить гостроту зору, що особливо 
потрібно людям, які мусять часто напружувати очі. Чорниця підсилює ефект від прийому 
інших препаратів для очей, а також підвищує власний захист тканин зорових органів. 

Вживання чорниці в їжу зменшує утворення гнильних процесів у кишечнику, покра-
щує стан хворих колітами, гастритами, ентеритами, виразковою хворобою шлунку [7]. 

Кількість соків чорниці і журавлини обирали, орієнтуючись на зовнішній вигляд, 
смак та консистенцію готового солодковершкового спреду. 

Оптимальне співвідношення соків чорниці і журавлини у спредах становило: для 
спреду «Чорничка» (з соком чорниці) 20,1:100 кг, для спреду «Рожева мрія» (з соком 
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журавлини) 16,2:100 кг, для спреду «Ягідна насолода» (із суміші соків чорниці і журав-
лини у співвідношення 60:40 %) – відповідно 18,5:100 кг. При збільшенні кількості со-
ку на 3 % спред має дуже виражений колір, смак, але рідку консистенцію. При змен-
шенні на 3 % – блідий колір, недостатньо виражений смак. Тому саме такі концентрації 
компонентів надають готовому продукту гармонійного смаку, привабливого кольору та 
помірної щільної консистенції. 

Для поліпшення смаку додавали в спреди фруктозу. Фруктоза – натуральний цукор, 
який присутній у вільному вигляді майже в усіх солодких фруктах, овочах, а також ме-
ді. Фруктоза стабілізує рівень цукру в крові, зміцнює імунітет, знижує ризик виникнен-
ня карієсу і діатезу у дітей та дорослих. Серйозні переваги фруктози перед цукром по-
в'язані з відмінностями процесів засвоєння цих продуктів організмом. Фруктоза 
відноситься до вуглеводів з низьким глікемічним індексом, її споживання не викликає 
коливань рівня цукру в крові і, відповідно, різких викидів інсуліну, які викликає вжи-
вання цукру. Ці властивості особливу важливість мають для людей, що страждають цу-
кровим діабетом. На відміну від інших вуглеводів фруктоза досягає внутрішньоклітин-
ного метаболізму без втручання інсуліну. Вона швидко і майже повністю видаляється з 
крові, в результаті після прийому фруктози цукор у крові підвищується значно повіль-
ніше і набагато меншою мірою, ніж після прийому еквівалентної кількості глюкози. 
Фруктоза, на відміну від глюкози, не має здатності вивільняти гормони кишечника, 
стимулюючи секрецію інсуліну. Її використовують у продуктах для дієтичного харчу-
вання хворих цукровим діабетом. Фруктозу як замінник цукру ефективно використо-
вують для здорового харчування у всьому світі. Фруктоза добре розчиняється у воді, 
має властивість посилювати аромат ягід, фруктів, особливо це помітно під час приготу-
вання фруктових і ягідних салатів, варення, джемів, соків. 

Страви, де цукор замінений фруктозою, відносяться до так званих продуктів здоро-
вого харчування. Такі продукти: малокалорійні, не спричиняють карієсу, мають тоні-
зуючий ефект, краще засвоюються організмом, ніж продукти з цукром; залишаються 
свіжими набагато довше, оскільки фруктоза має властивість зберігати вологу. 

Фруктоза майже у три рази солодша за глюкозу і в 1,5-2,1 (середнє 1,8) рази цукру 
(сахарози), маючи при цьому однакову з ним калорійність. Найбільша солодкість про-
являється під час приготування слабокислих холодних страв. Фруктоза знижує кало-
рійність їжі і вживається в менших кількостях, не сприяє накопиченню зайвих вуглево-
дів організмом, що важливо для людей, які прагнуть зберегти струнку фігуру або 
скинути зайву вагу. Завдяки тонізуючій дії на людський організм її рекомендують для 
спортсменів і людей, що ведуть активний спосіб життя. 

Фруктоза рекомендована Науково-дослідним інститутом харчування Російської 
академії медичних наук як замінник звичайного цукру. 

Оптимальною кількістю фруктози для спредів «Чорничка», «Рожева мрія», «Ягідна 
насолода» виявилося 2,2, 3,52 і 4,4:100 кг відповідно. 

Як жировий компонент тваринного походження використовували масло вершкове жи-
рністю 72,5 %. Кількість масла для спредів становило 67,3, 69,0 і 67,58:100 кг відповідно. 

Якість розроблених спредів оцінювали згідно з вимогами ДСТУ 4445:2005 «Спреди 
та суміші жирові». 

Результати оцінювання органолептичних та фізико-хімічних показників спредів 
«Чорничка», «Рожева мрія» та «Ягідна насолода» наведені у табл. 

На рис. 1-3 показані профілограми смаку, консистенції та зовнішнього вигляду і кольору 
зразків спреду «Рожева мрія» під час внесення різних кількостей інгредієнтів (крок 3 %). 

За органолептичними показниками розроблені нами спреди мали привабливі споживні 
характеристики: приємний зовнішній вигляд, рівномірне за всією масою забарвлення, од-
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норідну консистенцію та природний, гармонійний смак і аромат. Фізико-хімічні показники 
нових спредів також відповідали вимогам ДСТУ 4445:2005 «Спреди та суміші жирові». 

Таблиця 
Органолептичні та фізико-хімічні показники спредів «Чорничка», «Рожева мрія» 

 та «Ягідна насолода» 
Показник якості «Чорничка» «Рожева мрія» «Ягідна насолода» 

 

   
Смак і запах Вершковий, приємний, 

виражений, гармонійний, 
солодкуватий, зі слабким 
присмаком чорниці 

Вершковий, приємний, 
виражений, гармонійний, 
кисло-солодкий, зі слаб-
ким присмаком та арома-
том журавлини 

Вершковий, приємний, ви-
ражений, гармонійний, кис-
ло-солодкуватий, зі слабким 
присмаком та ароматом 
чорниці і журавлини 

Консистенція та зо-
внішній вигляд 

Пластична, в міру м’яка, однорідна за всією масою поверхня, на зрізі блискуча, 
суха на вигляд 

Колір  Вересовий з червонястим 
відтінком, приємний, од-
норідний за всією масою 

Бежево-рожевий, ніжний, 
однорідний за всією ма-
сою 

Ніжно-рожевий, вершко-
вий, однорідний за всією 
масою 

Масова частка зага-
льного жиру, % 

59,2 60,4 59,4 

- зокрема молочного 
жиру, % від загаль-
ного вмісту жиру 

48,8 50,0 49,0 

Масова частка воло-
ги, % 

38,61 35,17 37,08 

Кислотність жиро-
вої фази, градусів 
Кеттсторфера 

2,9 3,3 3,1 

 

 
Рис. 1. Сенсорний профіль смаку досліджених зразків спреду «Рожева мрія» 
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Рис. 2. Сенсорний профіль консистенції та зовнішнього вигляду досліджених зразків спреду 

«Рожева мрія» 

 
Рис. 3. Сенсорний профіль кольору досліджених зразків спреду «Рожева мрія» 

Висновки і пропозиції. Таким чином, поєднання запропонованих співвідношень 
усіх компонентів забезпечило виконання поставленої мети – створення солодковерш-
кових спредів, які виготовлено на 100 % з натуральних продуктів без використання ба-
рвників, ароматизаторів і стабілізаторів, – дієтичних продуктів для підвищення імуні-
тету з відмінними органолептичними властивостями. 

Через динамічний розвиток науково-технічного прогресу для сучасного споживача 
дуже важливо, щоб продукти харчування були не тільки корисними, але й зручними і 
легкими у використанні. Тому спреди з додаванням натуральних соків чорниці і журав-
лини є ефективним та своєчасним розробленням, а подальше вдосконалення їх асорти-
менту повинно стати новим поштовхом у створенні продуктів оздоровчого харчування. 
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STUDY OF THE ANTIMICROBIAL EFFECT OF FOOD SUPPLEMENTS  WITH 
NATURAL BIOCIDAL PROPERTIES 

На культурах Bacillus subtilis, Escherichia coli та Azotobacter chroococum порівняли протимікробні властивості рос-
лин, відомих як природні бактерициди. Показано, що часник та евкаліпт мають найбільш виражену протимікробну дію 
серед досліджених рослин, ефірна олія евкаліпту проявляє бактерицидну дію, а сік часнику – бактеріостатичну відносно 
як грампозитивної культури Bacillus subtilis, так і грамнегативних – Azotobacter chroococum та Escherichia coli. 

Ключові слова: протимікробна активність, харчові добавки, евкаліпт, часник Bacillus subtilis, Escherichia coli, 
Azotobacter chroococum. 

На культурах Bacillus subtilis, Escherichia coli и Azotobacter chroococum проведено сравнение противомикробной 
активности растений, известных как природные бактерициды. Показано, что наиболее выраженным противомик-
робным действием среди исследованных растений обладают чеснок и эвкалипт, эфирное масло эвкалипта оказыва-
ет бактерицидное действие, а сок чеснока – бактериостатическое в отношении как грамположительной культу-
ры Bacillus subtilis, так и грамотрицательных – Azotobacter chroococum и Escherichia coli. 

Ключевые слова: противомикробная активность, пищевые добавки, эвкалипт, чеснок, Escherichia coli, Bacillus 
subtilis, Azotobacter chroococum. 

In cultures of Bacillus subtilis, Escherichia coli and Azotobacter chroococum compared the antimicrobial activity of 
plant natural bactericides. Garlic and eucalyptus have a better antimicrobial effect. Showed that the essential oil of 
eucalyptus has antibacterial, garlic juice has a bacteriostatic effect on gram-positive Bacillus subtilis culture and gram-
negative – Azotobacter chroococum and Escherichia coli. 

Key words: antimicrobial activity, dietary supplements, eucalyptus, garlic, E. coli, Bacillus subtilis, Azotobacter chroococum. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За літературними джерелами [1-3], до 
нативних біоцидів можна віднести досить велику групу рослин: абрикос звичайний, 
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алое деревоподібне, бадан товстолистий, базилік камфорний, барбарис звичайний, го-
робина звичайна, гранат, евкаліпт блакитний, журавлина болотна, календула лікарська, 
малина звичайна, нагідки лікарські, перець стручковий, смородина чорна, чистотіл ве-
ликий, часник городній, шипшина корична тощо. Одні з них вживаються як самостій-
ний продукт, інші – як харчові добавки. 

Об’єктом дослідження стали ті рослини, які використовуються у промисловості як 
харчові добавки: евкаліпт, імбир, кануфер, часник та цибуля. Харчові добавки – приро-
дні сполуки або синтетичні речовини, які самі по собі, зазвичай, не споживаються або 
споживаються у дуже обмеженій кількості, але які додають у продукти харчування з 
метою подовження терміну їх зберігання (поварена сіль, оцет, лимонна кислота), для 
надання специфічного смаку (перець, часник, цибуля, імбир), покращення зовнішнього 
вигляду (нітрит натрію). 

Евкаліпт блакитний виявляє виражену противірусну дію у формі водної витяжки з 
листя рослини і бактеріостатичну дію на α-гемолітичні стрептококи. Це зумовлено ефі-
рними оліями, які, незалежно від способу введення в організм, проявляють слабку про-
тимікробну та протизапальну дії. Головною складовою частиною ефірної олії евкаліпта 
є цинеолмоноциклічний терпен з інтенсивною окисною дією. Вживання в їжу хлорофі-
лу евкаліпта дає людині здоров’я, силу й енергію, при цьому опірність організму до ін-
фекцій феноменальна. Хлорофіл, отриманий з листу евкаліпта, має бактеріостатичну і 
бактерицидну активність відносно антибіотикостійких стафілококів. У той же час він 
не пригнічує мікрофлору людського організму (кишкову паличку, молочнокислі бакте-
рії тощо), чим відрізняється від антибіотиків широкого спектра дії. 

У харчовій промисловості з добавкою евкаліпта виробляють льодяники ROSHEN, 
жуйку «Орбіт з евкаліптом», відомий напій «Байкал» (згідно з ГОСТ 28188-89 містить у 
своєму складі ефірні масла евкаліпта) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Продукція харчової промисловості із вмістом евкаліпта 

Імбир містить дуже складну суміш фармакологічно активних компонентів, серед 
яких гінгероли, β-каротин, капсаїцин, кофеїнова кислота, куркумін. 

Вважається, що імбир володіє сильними протимікробними властивостями і запобігає 
появі кишкових паразитів. Тому з метою дезінфекції імбир застосовують у японській кухні 
при вживання страв із сирої риби (суші), а також для очищення роту від смаку попередньо-
го суші перед вживанням наступного. Як харчову добавку імбир додають до чаю, застосо-
вують при приготуванні страв з риби, птиці, баранини, телятини, свинини, готують імбир-
не печиво, шербет, імбирні соуси. Харчовою промисловістю випускається імбир 
маринований (рис. 2), також торгівельною мережею реалізується свіжий корінь імбиру. 
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Рис. 2. Продукція  
харчової промисловості  
із вмістом імбиру 

Настій з кануферу використовують як седативний, спазмолі-
тичний, протисудомний, дезінфікуючий, антигельмінтний і як 
такий, що стимулює виділення шлункового соку, засіб. 
К. Лінней вважав кануфер радикальним засобом, який знешко-
джує наркотичну дію опію. Рослину використовують як інсек-
тицидний засіб для знищення комах і побутових паразитів. Ви-
користовують кануфер і як пряну приправу до страв, для 
ароматизації харчових продуктів, у соліннях і овочевих консер-
вах, але переважно у домашньому господарстві. 

Часниковий сік характеризуються сильним протимікробним 
ефектом проти багатьох кишкових патогенних мікроорганізмів 
(дизентерійних, тифозних, патогенних колі бактерій, ентероко-
ків), а також проти золотистого стафілокока і α-гемолітичних 
стрептококів [1], що зумовлено наявністю аліцину [2]. 

До складу цибулі входять аліцин, пропіоновий альдегід, лізоцим, які виявляють фу-
нгіцидні властивості. 

Часник та цибуля використовуються як харчові добавки до страв як у домашньому госпо-
дарстві, так і у промисловості при виробництві консервів, пресервів, маринадів, соусів тощо. 

Для з’ясування думки споживачів стосовно протимікробних властивостей цих рос-
лин і доцільності споживання продуктів із вмістом цих харчових добавок був застосо-
ваний загальнонауковий соціологічний метод – анкетування. 

Анкетування проводили очним способом із застосуванням закритих питань. Загаль-
на кількість респондентів 300 осіб. Похибка дослідження при такій кількості опитаних 
за [4] не перевищує 5 %. 

За результатами анкетування 35,5 % респондентів вважають, що найкращими про-
тимікробними властивостями серед запропонованих рослин володіє часник; 30,2 % – 
евкаліпт; 17,6 % – цибуля; 15,4 % – імбир; 1,3 % – кануфер (рис. 3). 

Евкаліпт-30,2%

Імбир-15,4%

Кануфер-1,3%

Часник-35,5%

Цибуля-17,6%

 
Рис. 3. Діаграма результатів анкетування 

Постановка проблеми. Аналіз літературних джерел і проведені соціологічні досліджен-
ня показали, що існує велика група природних рослин з відомими природними протимікро-
бними властивостями. Ці рослини широко використовуються у харчовій промисловості, але 
споживач при виборі рослин з кращими протимікробними властивостями керується не нау-
ково обґрунтованими знаннями, а переважно своїм суб’єктивним досвідом. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Відсутні дослідження 
щодо порівняння нативних біоцидних властивостей рослини, які використовуються у про-
мисловості як харчові добавки, а саме: евкаліпта, імбиру, кануферу, часнику та цибулі. 

Мета статті. Мета представленої роботи – порівняти ефективність рослин з відо-
мими протимікробними властивостями, а саме: евкаліпта, імбиру, кануферу, часнику, 
цибулі, дати рекомендації стосовно їх споживання як харчових добавок. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Для вивчення протимікробної дії 
досліджуваних рослин були використані групи мікроорганізмів, що використовуються як 
модельні об’єкти при дослідженні фундаментальних життєвих процесів, а саме: чисті ку-
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льтури Escherichia coli, Bacillus subtilis та Azotobacter chroococum. Для одержання чистих 
культур здійснювали багаторазові пересіви окремих колоній мікроорганізмів на рідкому 
та твердому середовищі за відомими методиками [7]. Очищення культур супроводжува-
ли мікроскопічним контролем за допомогою оптичного мікроскопа Біолам Р-11. 

Чутливість до активних компонентів досліджуваних рослин вивчали методом дис-
ків. Середовище, на якому вирощували культури, – поживний агар, який стерилізували 
в автоклаві при 1 атм. На поверхню поживного середовища, рівномірно засіяну шпате-
лем Дрігальського чистими культурами Escherichia coli, Bacillus subtilis та Azotobacter 
chroococum, накладали диски (d = 10 мм), просочені соком досліджуваних рослин. 

При встановленні дисків на середовище речовина, якою просочений диск, розчиня-
ється вологою середовища і дифундує в нього. Ознакою протимікробної активності ре-
човини є утворення зони затримки росту на середовищі навколо диска. Залежно від 
протимікробної активності спостерігається різна площа затримки росту мікроорганіз-
мів. Час експозиції 48 годин у термостаті при температурі 37 оС. 

Статистичне оброблення результатів досліджень проводили для рівня імовірності 
0,95 (число вимірювань 3). 

Протимікробна дія імбиру, кануферу, часнику та цибулі носить бактеріостатичний 
характер, при якому загибель мікроорганізмів не відбувається, спостерігається лише 
припинення їх росту та розмноження. Такий висновок можна зробити тому, що при ви-
далені дисків просочених соком цих рослин із чашки Петрі, знову спостерігався ріст 
мікроорганізмів. Однак треба зазначити, що у більшості випадків при лікуванні інфек-
ційних захворювань бактеріостатична дія препарату в сукупності із захисним механіз-
мом організму забезпечує видужування пацієнта. 

Протимікробна дія ефірної олії евкаліпта пов’язана з бактерицидною дією, яка при-
зводить до загибелі мікроорганізмів, і при видаленні дисків, просочених ефірною олією 
евкаліпта, із чашки Петрі подальший розвиток мікроорганізмів не спостерігається. 

Результати досліджень наведені у таблиці. 
Таблиця 

Результати дії протимікробних речовин рослин через 48 год 

Вид бактерій 
Досліджувана  

рослина 
Величина зони затримки 

росту бактерій, мм 
Висновок про ступінь чутливості  

культури до досліджуваної рослини 

Bacillus 
subtilis 

Часник 25,3 ± 0,2 висока 
Евкаліпт 23,0 ± 0,3 висока 
Цибуля 18,2 ± 0,1 середня 
Імбир 16,5 ± 0,3 низька 
Кануфер 16,4 ± 0,3 низька 

Azotobacter 
chroococum 

Часник 26,0 ± 0,1 висока 
Евкаліпт 22,1 ± 0,1 висока 
Цибуля  21,1 ± 0,2 середня 
Імбир  20,0 ± 0,2 середня 
Кануфер  16,3 ± 0,3 низька 

Escherichia 
coli 

Часник  24,1 ± 0,3 висока 
Евкаліпт  20,0 ± 0,1 середня 
Цибуля  12,1 ± 0,3 низька 
Імбир  – відсутня 
Кануфер  – відсутня 

Висновки: 
− найкращу протимікробну активність серед досліджуваних речовин рослинного похо-

дження, проявили сік часнику та ефірна олія евкаліпта відносно як грампозитивної куль-
тури Bacillus subtilis, так і грамнегативних – Azotobacter chroococum та Escherichia coli; 
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− споживча думка сформована на багатовіковому досвіді співпала з результатами, 
отриманими дослідним шляхом; 

− ефірна олія евкаліпта проявляє менше виражену протимікробну активність порів-
няно з часником, але ця рослина є приємною на запах, на відміну від часнику, вона не 
пригнічує мікрофлору кишечнику, тому при сезонних зростаннях гострих респіратор-
них захворювань можна рекомендувати споживати для профілактики харчові продукти 
з добавкою евкаліпта. 
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THE SCIENTIFIC PRINCIPLES FOR THE SELECTION OF VEGE TABLE RAW 
MATERIAL TO INCREASE THE NUTRITIONAL VALUE OF BEER 

Наведено аналітичний огляд щодо застосування натуральної рослинної сировини в технології пива в Україні та 
за кордоном. Проведено теоретичні обґрунтування вибору рослинної сировини за показником біологічної активнос-
ті. Результати досліджень дозволять поліпшити рецептурний склад асортименту пивної продукції, збагачуючи її 
плодово-ягідною та пряно-ароматичною сировиною, корисною для споживання з фізіологічного погляду. 

Ключові слова: функціональні продукти, напої підвищеної харчової цінності, пиво, рослинна сировинна. 
Приведен аналитический обзор по применению натурального растительного сырья в технологии пива в Украине и за 

рубежом. Проведены теоретические обоснования выбора растительного сырья по показателю биологической активнос-
ти. Результаты исследований позволят улучшить рецептурный состав ассортимента пивной продукции, обогащая ее 
плодово-ягодным и пряно-ароматическим сырьем, полезным для потребления с физиологической точки зрения. 

Ключевые слова: функциональные пищевые продукты, напитки повышенной пищевой ценности, пиво, расти-
тельное сырье. 

The analytical review of the application of plant raw materials in the technology of beer in Ukraine and abroad has 
been held. Theoretical justification of the selection of the vegetable raw material by the indicator of biological activity has 
been held. Results of researches will allow to improve a prescription composition of the assortment of beer products 
enriching the fruit and spicy-aromatic raw materials, useful for consumption from a physiological point of view. 

Key words: functional foods, high nutritional value beverages, beer, vegetable raw material. 

Постановка проблеми. Однією з актуальних проблем у харчовій та переробній 
промисловості є створення харчових продуктів з функціональними властивостями, 
продуктів підвищеної харчової цінності. В останні роки виробництво і споживання фу-
нкціональних напоїв стало одним з пріоритетних напрямів для корекції дефіциту бага-
тьох мікронутрієнтів, які є наслідком несприятливої екологічної ситуації, повсякденних 
стресів, фізичного та розумового навантаження. 
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Одним із елементів здорового способу життя людини є виключення або зниження 
вживання міцних алкогольних напоїв. Здорові тенденції у виробництві напоїв поляга-
ють у малій кількості цукру або калорій, а також значному вмісті натуральних інгреді-
єнтів з високою біологічною активністю. 

Останнім часом питання культури споживання пива в Україні постало особливо го-
стро. Справа у низькому рівні пивної культури та відсутності давніх традицій спожи-
вання хмільного напою, через що у населення країни можуть з’являтися відхилення у 
серцево-судинній системі, ожиріння, порушення діяльності печінки тощо. 

В основному пиво вживає молодь – громадяни України віком від 18 до 35 років, то-
му особливо гостро постає питання культури споживання пива та підвищення його ха-
рчової цінності. 

Для пивоварної промисловості перспективним є розширення асортименту за 
рахунок створення нових сортів пива на натуральній рослинній сировині, які будуть за 
органолептичними, фізико-хімічними властивостями відповідати сучасним вимогам 
споживачів, зменшувати негативний вплив етанолу на організм людини та позитивно 
впливати на стан їхнього самопочуття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитком теоретичних і практичних 
основ для виготовлення та підвищення харчової цінності слабоалкогольних і алкоголь-
них напоїв займалися такі вчені, як Н.А. Мехузла, В.А. Домарецький, 
В.Л. Прибильський, Л.А. Осипова, А.Г. Зімба, В.К. Кобелев, Н.М. Елонова, А.О. Букін, 
Г.І. Космінський. 

Серед закордонних науковців значний внесок для розроблення і поліпшення спожи-
вних властивостей пива завдяки використанню нетрадиційної сировини здійснили: 
M. González-Gross, M. Lebrón, A. Marcos, J. Romeo, M. Kushad. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Проте системних 
досліджень у підвищенні харчової цінності спеціального пива з використанням різно-
манітної плодово-ягідної сировини, трав’яних екстрактів, продуктів перероблення 
зернової сировини, які багаті на амінокислоти, вітаміни, мінеральні елементи, та його 
товарознавчої оцінки не виявлено. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є аналіз стану ринку пива з використан-
ням різноманітної нетрадиційної сировини для підвищення його харчової цінності. Ви-
значити основні тенденції та обґрунтувати напрямки його подальшого розвитку та вдо-
сконалення. Провести аналітичний огляд щодо застосування натуральних рослин у 
технології виробництва спеціального пива, а також їх порівняльну характеристику за 
показниками біологічної активності. 

Виклад основного матеріалу. Пиво – слабоалкогольний пінистий напій, отрима-
ний із пророслих і непророслих зернових культур спиртовим бродінням охмеленого су-
сла пивними дріжджами. Пиво являє собою досить складну систему органічних і неор-
ганічних кристалоїдів та колоїдів у слабкому водно-спиртовому розчині. У його склад 
входять більше 400 сполук, які визначають високу якість і необхідність для людини 
цього продукту. Найціннішими в пиві є гіркі речовини хмелю, що надають йому своє-
рідну приємну гіркоту, сприяють біологічній стійкості. 

Окремі види пива можна розглядати як функціональний продукт. У пиві наявні 
природні антиоксиданти, фолієва кислота, органічні кислоти, бетаїн, фенольні сполуки. 
Пиво, на відміну від інших алкогольних напоїв, характеризується високим вмістом ка-
лію (500-600 мг/л) та відносно низьким вмістом натрію (30-32 мг/л). Харчова цінність 
пива залежить від його екстрактивності і хімічного складу. Найвагомішу частку пива 
займає вода – 91-93 %, вуглеводи – 1,5-4,5 %, етиловий спирт – 3,5-4,5 %, азотовмісні 
речовини – 0,2-0,65 %. 
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Фізіологічна цінність пива для людини досить значна, оскільки при помірному спо-
живанні пиво краще інших напоїв втамовує спрагу, тобто забезпечує потребу організму 
в рідині; збуджує апетит та стимулює травлення; забезпечує діуретичний ефект; ство-
рює заспокійливу і снотворну дію; в пиві містяться цінні вітаміни групи В (В1 і В 2 ) і 
багато вітаміну РР (нікотинової кислоти) [1]. 

Нині зростає популярність пива середнього та дорогого класу. Сьогодні за 
кордоном існує досить чітке розділення пива на три сектори:  

− пиво, виготовлене за класичною технологією зі 100 % ячмінного солоду; 
− пиво, виготовлене з використанням несоложеної сировини; 
− пиво, виготовлене з використанням нетрадиційних видів сировини. 
На Заході, зважаючи на установлені традиції і розвиток ринкових відносин, кожен з 

трьох секторів має своїх постійних споживачів, тоді як у Росії та Україні інша ситуація. Як 
зазначають дослідники, український споживач не має певних переваг, його смаки постійно 
змінюються. Недостатня проінформованість про споживчі властивості товарів сприяє 
тому, що другий і третій сектори пивного ринку у нашій країні слабо розвинені [2]. 

Проте сьогодні економічна ситуація на ринку харчових продуків інтенсивно 
змінюється, що може привести до збільшення зацікавленості виробників і споживачів 
щодо нових сортів пива, виготовлених з нетрадиційної сировини. Крім того, пиво, 
виготовлене з використанням нетрадиційної сировини, має свої переваги: 
функціональну направлену дію, покращені органолепичні і фізико-хімічні показники, 
більш тривалий термін зберігання. 

У значної частини населення більшості країн виявляється все більший інтерес до 
вживання напоїв зі зниженою концентрацією спирту та цукру. Відзначено зріст розроб-
лення і виробництва відомих марок слабоалкогольних напоїв на основі пива. 

До найбільш популярних напоїв у країнах Європи відносяться голландське яблучне 
пиво Bavaria "Яблучне" і Bavaria "Каркаде", бельгійське малинове і вишневе пиво 
Kriek, німецький коктейль Radler – коктейль з пива і лимонаду, функціональне пиво для 
жінок Karla з фруктовим соком, соєвим лецетином, фолієвою кислотою та вітамінами, 
шотландське пиво-ель з морськими водоростями під торговою маркою Kelpie Seawood. 
В Японії виготовляють молочне пиво Bilk, яке на 30 % складається з молока, Imperial 
Chocolate Stout зі стійким шоколадним смаком і ароматом ванілі, Okhotsk Blue – пиво, 
до складу якого входять морські водорості, тала вода айсбергів. Німецькі вчені розро-
били «омолоджуюче» пиво Anti Aging Bier, до складу якого входять як традиційні ком-
поненти пива: ячмінь, дріжджі, хміль, так і вода з гарячих мінеральних джерел, вітамі-
ни й антиоксиданти, що здатні уповільнювати процеси старіння і покращувати 
самопочуття. 

У Великобританії серед новинок в асортименті пива з нетрадиційної сировини пред-
ставлено бренд Cobra Bite такими видами, як Fresh Ginger – свіжий імбир, Cobra Bite & 
Sweet – Солодкий лайм, Lime, Blood Orange & Lemongrass – «Червоний апельсин и цит-
ронела», які розраховані на жіночу аудиторію, вміст спирту 4,1 %. У Франції розроблено 
пиво на основі молока і кефірної закваски Lactiwel з пониженим вмістом спирту 2 %. 

У Росії група компаній EFES здійснила випуск жіночого пива Dolce Iris зі смаком 
шардоне, вміст спирту 4 % об. Компанія «САБМіллер РУС» розробила пиво ESSA зі 
смаком ананаса і грейпфрута. 

Новинкою в Україні є пиво ТМ «Чернігівське» «Різдвяний вечір», яке містить у сво-
єму складі натуральний шоколадно-ванільний екстракт, гарбузовий екстракт, спеції ім-
биру, гвоздики, кориці. 

Сучасний асортимент пива з використанням нетрадиційної сировини представлено 
в таблиці. 
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Таблиця 
Сучасний асортимент пива з використанням нетрадиційної сировини 

Країна-
виробник 

Торгова марка Нетрадиційна сировина для пива 
Вміст  

спирту, % 

Японія 

Bilk 30 % молока 5,0 
Imperial Chocolate Stout шоколадний смак і аромат ванілі 8,9 
Kodomo-no-nominomo сік яблука б/а 

Wasabi dry спеція васабі 7,0 
Tomato Bibere томати 5,0 

Hell High Watermelon 
Wheat Beer 

кавун 4,9 

США 

Dogfish Head Chicory Stout смажена кава, цикорій, корінь солодки 5,2 
Cave Creek Chili Beer перець чілі 4,2 

Pumpkin Ale гарбуз 5,2 
Russian River Consecration смородина 10,0 

Dogfish Head Punkin Ale 
гарбуз, смажений цикорій, корінь солодки, 

натуральна смажена кава 
7 

Mamma Mia "Pizza Beer" помідори, базилік, орегано, часник 4,6 

Німеччина Anti Aging Bier 
вода з гарячих мінеральних джерел, віта-

міни й антиоксиданти 
4,8 

Нідерланди Bavaria (karkade, apple) каркаде, яблуко б/а 

Швейцарія 
Karla Balance лимонний бальзам, трав’яні настої 1,0 
Karla Well-Be лецетин, фолієва кислота, вітаміни 1,0 

Eve грейпфрут, маракуйя, персик 3,1 

Бельгія 

Lindemans Kriek Cherry 
Lambic 

зі свіжими вишнями 3,5 

Fruli сік полуниці 4,1 
Witbier коріандр, цедра апельсина 5,4 
Kriek Вишня 5-6 

Шотландія Kelpie Seawood морські водорості 4,4 

Великобританія 

Cobra Bite & Sweet солодкий лайм 4,1 
Lime, Blood Orange & 

Lemongrass 
червоний апельсин и цитронела 4,1 

Fresh Ginger імбир 4,1 

BANANA Bread Beer 
банани, зброджені соки і хлібний злак сор-

го 
5,2 

Мексика Cave Creek Chili Beer цільний перець 4,7 
Франція Lactiwel 75 % молока і кефірної закваски 2,0 
Польща Wostynia насіння гірчиці 3-5,5 
Чехія Радлер фруктовий сік 2,9 
Китай Dingli сік плоду китайського фініка 2,8 

Росія 
Dolce Iris 

Dolce Iris Rosso 
Шардоне з ароматом червоного вина 4,0 

ESSA ананас і грейпфрут 6,2 

Україна 

Оболонь Exotic beermix фруктові смаки 2,4 
Чернігівське «Лимон-
лайм», «Лайм-М’ята» 

натуральний ароматизатор «Лимон-лайм», 
«Лайм-М’ята» 

2,4 

Чернігівське «Різдвяний 
вечір» 

шоколадно-ванільний екстракт, гарбузовий 
екстракт, спеції (імбир, гвоздика, кориця) 

5,0 

Сучасний асортимент пива з використанням нетрадиційної сировини можна поділи-
ти на 4 сегменти: 

1. Пиво з використанням плодово-ягідної сировини. Цей сегмент займає найбільшу 
частку. В Україні ці напої представлені бірміксами торгової марки «Оболонь», а саме 
Exotic beermix, в основу яких входять ароматизатори малини, вишні, апельсина, грейп-
фрута, лимона ідентичні натуральним та пиво торгової марки «Чернігівське» («Лимон-
лайм» та «Лайм-М’ята»), які містять у своєму складі натуральні ароматизатори. 
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2. Пиво з використанням овочевої сировини. В Японії Tomato Bibere – з викорис-
танням томатів, у США – Cave Creek Chili Beer з перцем чілі. Значну частку на світо-
вому ринку займає пиво з використанням екстрактів гарбуза Pumpkin Ale. 

3. Пиво на основі молочних продуктів. В Україні асортимент такого пива відсутній. 
В Японії випускають пиво Bilk, яке на 30 % складається з молока. У Франції – Lactiwel, 
яке на 75 % складається з молока і кефірної закваски, містить 2% спирту. 

4. Пиво з використанням спецій. В Японії пиво представлено такими видами: 
Wasabi dry зі спеціями васабі, коріандр, гвоздика, імбир, гірчиця тощо. 

В Україні більше 80 % безалкогольних і алкогольних напоїв випускається на основі 
синтетичних інгредієнтів: барвників, ароматизаторів, консервантів, які негативно впли-
вають на організм людини. Асортимент спеціального пива та «пивних міксів» предста-
влений дуже вузько. Зовсім відсутнє пиво з натуральними фруктовими й овочевими со-
ками. Тенденції здорового способу життя ведуть до зменшення вживання міцних 
алкогольних напоїв, тому світові виробники активно почали виготовляти напої з пони-
женим вмістом цукру і спирту. Це стосується і пивного ринку, де значну частку займає 
пиво з вмістом алкоголю від 2-4 % [3]. 

Однією з головних проблем і тенденцій на світовому ринку пивної промисловості є ство-
рення пива з відсутністю глютенів, оскільки у все більшої кількості населення виявляється 
непереносимість глютену. Тому в пивоварстві замість ячменю використовують рис, кукуру-
дзу, пшоно, гречку, сорго, амарант, тефф, кинву та інші культури, які не містять глютену. 
Найбільш практичний досвід виготовлення безглютенового пива має Нігерія. Використову-
ючи досвід Нігерії, компанія Anhauser випустила на північно-американський ринок пиво 
Redbridg на основі сорго з використанням меласси. Серед крупних виробників безглютено-
вого пива можна виділити Bard’s Tale Beer – американська компанія, Dragons Gold – пиво з 
використанням 100 % солоду сорго і хмелю з гречкою, медом і кукурудзою. Ще одна амери-
канська компанія Ramapo Valley Brewery розробила пиво Honey Passover на основі меду з 
використанням меласси для надання аромату і збагачення напою корисними елементами. 

Канадська пивоварна компанія New France Beers випустила пиво La Messarange, ви-
готовлене на основі рису і гречки. Британська компанія Green’s випускає декілька видів 
безглютенового пива: Discovery Beer, Pionneer Lager, Endeavour Double Dark Beer, 
Trailblazer Lager, Herald Ale і сезонне Piligrim Cherry Beer з ароматом традиційних спе-
цій і вишні. Таке пиво містить вітаміни і мінеральні речовини, а за своїми смаковими 
властивостями наближене до традиційного пива, тому і користується значним попитом 
серед споживачів Америки, Канади та Європи. 

Бельгійська компанія Mongoza виготовляє пиво на основі кинви з додаванням екзо-
тичних матеріалів: кокоса, банана, манго та ін. Італійський харчовий концерн Bi-Aglut 
випускає пиво Birra-76, Bi-Aglut на основі гречки з використанням хмелю, кукурудзя-
ного сиропу і вітаміну В1 [4]. 

Для виготовлення зброджених основ може застосовуватись майже будь-яка сирови-
на плодів та ягід, які багаті на вуглеводи. Харчова цінність плодово-ягідної сировини 
характеризується наявністю в неї біологічно-активних речовин, а саме: вуглеводів, во-
дорозчинних вітамінів (вітамін С, вітаміни групи В, Р-активні комплекси та інші), су-
купність макро- та мікронутрієнтів [5]. 

Плоди та ягоди відіграють важливу роль у підвищенні харчової цінності пива. Цінність 
їх полягає у значному вмісті мінеральних речовин (0,3-1,1 %), вітамінів, органічних кислот, 
поліфенольних з’єднань. Завдяки значному вмісту води, вітаміну С, антиціанів і флавонідів 
вони здійснюють освіжаючу і судинно-укріплюючу дію на організм людини. 

Основними компонентами сухих речовин плодів та ягід є цукри від 3-15 %. Цукри 
зброджуються дріжджами, тому вони необхідні для отримання напоїв з відповідною 
цукристістю. Серед цукрів основними є глюкоза, фруктоза і сахароза. 
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Важливим компонентом плодів та ягід є пектинові речовини. Пектинові речовини 
для пива є стабілізаторами піни і створюють повноту смаку. До пектинових речовин, 
які містяться в плодах та ягодах, відносяться протопектин, пектин, пектинова і пектова 
кислоти. Вміст пектинових речовин у плодах та ягодах знаходиться в межах 0,2-2,7 %. 

За дослідженнями Л.Я. Родіонової, І.В. Соболь, І.М. Баришевої дикорослу плодово-
ягідну сировину можна поділити на 3 групи. До першої відносять яблука, калину, гороби-
ну, собачу кропиву, аронію, шипшину – вміст пектинових речовин 10-18 %. До другої гру-
пи (вміст пектинових речовин 5-10 %) – кизил, грушу, барбарис, бузину. До третьої групи 
(вміст пектинових речовин до 5 %) – вишню, шовковицю, черемху, чорницю, малину [6]. 

Пектинові речовини регулюють вміст холестерину, позитивно впливають на внут-
рішньоклітинні реакції дихання та обміну речовин, підвищують стійкість організму до 
алергічних факторів, виводять радіонукліди та важкі метали. 

Азотисті речовини відіграють другорядну роль, оскільки присутні в незначній кіль-
кості. Але для виробництва пива їх значення досить велике, бо вони є компонентами 
середовища для діяльності дріжджів. Загальна кількість азотистих речовин у плодах та 
ягодах знаходиться в межах 0,2-1 %. Високий вміст вільних амінокислот міститься в 
плодах обліпихи, калини, смородини, вишні, ожини. Основну частку амінокислот за-
ймають амінокислоти (метіонін, глютамін, глютамінова й аспарагінова кислоти), які 
здійснюють позитивний вплив на серцеву та судинну систему. 

Важливою складовою частиною плодів та ягід є колоїдно-розчинні з’єднання, такі 
як поліфенольні і пектинові речовини, гістідини. 

Поліфенольні речовини відіграють важливу роль при виробництві плодово-ягідних 
напоїв. Вони впливають на бродіння, стійкість і смакові характеристики напоїв. У про-
цесі виробництва пива поліфеноли сприяють осадженню білка сусла, що позитивно 
впливає на його освітлення. Негативним є те, що з солями заліза і при окисненні вони 
створюють з’єднання темного кольору, а також можуть бути причиною помутніння. 

Для плодів та ягід характерна Р-вітамінна активність, основними представниками 
якої є: катехіни, флавони, флавоніди, флавоноли, антоціани та інші. Вважається, що 
найбільшою вітамінною активність володіють катехіни, флавони, лейкоантицианіди, 
флавоноли. Антоціани, рутин забезпечує антиоксидантні властивості. 

До продуктів з високим вмістом вітаміну Р відноситься горобина чорноплідна, смо-
родина чорна, вишня, аґрус, брусниця, шипшина, лимон. 

Вітаміни плодів та ягід є однією з найважливіших груп біологічно-активних речо-
вин. Вітаміни входять до складу ферментів, беруть активну участь на різних етапах ви-
робництва пива і впливають на його органолептичні показники. Важливе значення ві-
таміни мають для організму людини, які є постійними складовими різноманітних 
ферментативних систем організму та посилюють захисні функції організму. 

Рослинна сировина багата на вітаміни, які в свою чергу поділяють на дві групи: во-
дорозчинні і жиророзчинні. Для виготовлення пива велике значення мають водороз-
чинні вітаміни, а саме В1, В2, В3, В6, В9, РР, Н, Р, С та ін. 

Важливим вітаміном є вітамін С (аскорбінова кислота), який не синтезується і не 
накопичується організмом. Вітамін С в різних кількостях містять всі плоди й овочі. 
Найбільше його в шипшині, смородині, солодкому перці, петрушці, кропу. В достатній 
кількості він міститься в цитрусових, суниці, цибулі. 

Вітамін Р (біофлаваноїди) складає групу біологічно активних речовин – рутин, ка-
техін, гесперідин. Вітамін Р забезпечує накопичення в організмі вітаміну С, знижує ар-
теріальний тиск. Головними джерелами вітаміну Р є чорноплідна горобина, чорна смо-
родина, вишня, айва, брусниця. 

Вітамін В1 знаходиться в плодах та ягодах (яблука, груші, вишні, сливи, аґрус, ви-
ноград, шипшина) в невеликій кількості 0,03-0,06 мг %. 

Перше місце за вмістом вітаміну В2 займають ягоди шипшини – 0,33 мг %. 
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Серед плодів та ягід найбільш багаті каротиноїдами абрикоси, шипшина, горобина, 
калина, обліпиха (до 2-10 мг % і більше). 

Мінеральні речовини є важливими елементами харчування. Мінеральні речовини 
входять до складу багатьох ферментів, гормонів і зумовлюють їх активність. Кількість 
мінеральних елементів у плодах та ягодах залежить від сорту та району вирощування. 

З мікроелементів, які входять до складу плодів та ягід, важливе значення для люди-
ни мають калій, кальцій, фосфор, магній і залізо.  

Найбільш високий вміст калію мають чорна і червона смородина, аґрус, виноград, мали-
на, ожина (200-400 мг %), а також абрикоси, вишні, яблука, черешня і сливи (200-300 мг %). 

Кальцію багато в цитрусових (до 100 мг %), в ягодах – 30-45 мг % (виноград, суни-
ця, смородина, малина й ожина). 

У плодах та ягодах міститься незначна кількість фосфору. Найбільший вміст його 
мають вишня, малина, ожина, смородина (30-40 мг %). 

Високим вмістом заліза відрізняються абрикоси, сливи, яблука, груші (2-4 мг %), 
суниця, чорниця і шипшина (7-13 мг %). Багато магнію містять ягоди чорної смороди-
ни, ожини, малини і плоди вишні (25-30 мг %). 

З мікроелементів у плодах та ягодах міститься нікель, хром, мідь, марганець, моліб-
ден та інші, які активізують ферментативні реакції і в результаті здійснюють вплив на 
процеси обміну речовин в організмі. 

Значне місце в плодово-ягідній сировині займають органічні кислоти, а саме: яблу-
чна, лимонна, щавлева. В меншій кількості міститься янтарна, фумарола, винна, хлоро-
генова. Кислоти в плодах та ягодах знаходяться як у розчинній формі, так і у вигляді 
солей. Найбільший відсоток яблучної кислоти міститься в горобині, кизилі, вишні, аґ-
русі, суниці (1,2-1,3 %), клюкві, малині, абрикосі, сливі (0,9-1,0 %), яблуці (0,7 %). Се-
ред овочів найбільша кількість міститься в томатах (0,24 %). 

Лимонна кислота в найбільшій кількості знаходиться в лимонах (5,7 %), чорній 
смородині, клюкві (1-2 %). Винна кислота в значних кількостях міститься у винограді 
(0,3-1,7 %), а в інших плодах – у незначній кількості. Щавлева кислота міститься у ща-
влі, ревені, шпинаті. В невеликій кількості вона є у смородині, томатах, цибулі. 

Серед овочів багатими на калій є: шпинат (774), хрін (579), картопля (568), пастер-
нак (529), щавель (500), петрушка (340). 

Крім плодово-ягідної сировини, пріоритетним напрямком при створенні нових сор-
тів пива підвищеної харчової і біологічної цінності можна вважати використання пря-
но-ароматичної сировини: коріандру, імбиру, шавлії, полину, ялівцю та інші. Пряно-
ароматична сировина є важливим компонентом здорового харчування, вона надає пиву 
профілактичних і функціональних властивостей, збагачує напій вітамінами, мінераль-
ними елементами, біологічно активними речовинами (флавонідами, поліфенольними 
речовинами, ефірними маслами) [7]. 

Широко використовуються добавки як лікарська рослинна сировина – трави, квіти, 
коріння, горіхи. При кип’ятінні в сусло з хмелем вносять траву полину, корінь солодки, 
бадан, перець, траву ехінацеї, деревію, звіробій, женьшень, горіхи та настої горіхів, по-
рошок бульб топінамбура та інші. В готове пиво різну пряно-ароматичну сировину 
вносять у вигляді настоїв і екстрактів. 

Всі нетрадиційні добавки, які використовуються при виготовленні пива, забезпечу-
ють певні функції. В.А. Помозовою була запропонована класифікація добавок при ви-
готовленні пива, згідно з якою вони поділяються залежно від призначення та їх основ-
ними цільовими речовинами на: 

- добавки технологічного призначення – застосовують завдяки наявності в них ву-
глеводів, поліфенольних речовин, речовин близьких за своїм складом до хмельових ду-
бильних речовин, азотистих і мінеральних речовин. 
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До сировини, яка збагачує напій вуглеводами, відносять зернопродукти (рис, овес, 
пшениця, ячмінь), цукровмісна сировина (мед, патока, цукор). Джерелами поліфеноль-
них речовин є рослинна сировина (трави, коріння, горіхи) і продукти їх перероблення. 
Для збільшення вмісту азотистих речовин у сусло вносять гідролізати мікроорганізмів 
(дріжджів), продукти переробки молока (сироватку, пахту). Мінеральні компоненти 
вносять для корекції харчування дріжджів або для збагачення складу пива; 

- добавки фармакологічного призначення використовують для створення напою з 
притаманними їм властивостями (антиканцерогенні, гепапротекторні і т. д.). Як прави-
ло, вносять рослинну сировину; 

- добавки, які формують задані органолептичні властивості. Для цього вносять 
смакові речовини (ефірні масла, есенції, настої, екстракти ароматичних речовин) або 
продукти, які місять ароматичні і смакові компоненти (зброджені основи, безалкоголь-
ні напої, вина, коньяк і т. д.). 

В основу багатьох функціональних напоїв вносять яблучний, калиновий, сік чорно-
плідної горобини, настої меліси, звіробою, бузини тощо. Проаналізувавши склад ком-
позицій існуючих функціональних безалкогольних напоїв, вирішено розширити асор-
тимент композицій для збагачення слабоалкогольних функціональних напоїв завдяки 
підбору рослинної сировини, якій притаманні високі радіопротекторні властивості та 
які гармонійно поєднуються за смаком і ароматом. 

В основу композиції поставлено завдання розробити композицію поживних і корис-
них речовин, яку можна б було ввести до складу напоїв на основі пива для покращення 
органолептичних показників, зменшення вмісту спирту і надання напою тонізуючих, 
антиоксидантних, гіпотензивних властивостей, що в цілому справляють радіопротекто-
рну дію на організм людини. 

Відомі наукові розробки, коли за допомогою внесення екстрактів трави м’яти, пло-
дів горобини, трави чебрецю, звіробою підвищує смакову стабільність пива, позитивно 
впливає на збереженість гірких речовин пива, що у кінцевому результаті сприяє стійко-
сті пива. Але поліфеноли, крім радіопротекторних та антиоксидантних властивостей, 
мають властивість сприяти як стійкості напоїв, так і помутнінню [8]. 

Аналізуючи властивості та хімічний склад рослинної сировини, можна зазначити, 
що багатьом плодам та ягодам притаманна висока харчова і біологічна цінність. В пло-
дово-ягідній сировині містяться всі елементи, які необхідні для нормальної життєдіяль-
ності дріжджів при використанні їх у виробництві пива підвищеної харчової цінності. 

Отже, для зниження міцності, підвищення біологічної цінності та поліпшення сма-
кових властивостей пива можна додавати плодово-ягідні соки, а саме: вишневий сік, 
який містить велику кількість пектину, калію, катехінів і антоціанів, які укріплюють 
стінки кровоносних судин; яблучний сік – містить корисні елементи, такі як фосфор, 
мідь, вітаміни, натрій, фолієва кислота, магній, біотин, пектин. Для збагачення напою 
вітаміном С – смородиновий сік, настій шипшини; для зниження рівня цукру в крові, 
нормалізації обміну речовин – екстракт шовковиці; для збагачення напою вітаміном Е і 
С (потужних природних антиоксидантів) – екстракт обліпихи. 

Захисну і біологічну активну дію має корінь і листя кульбаби, екстракт ехінацеї, ка-
лендули, чорноплідної горобини. 

Для корекції смаку та аромату можна додавати плоди анісу, які містять полісахари-
ди, смоли, ефірні масла, таніни, терпени, вітаміни, мікро- і мікроелементи та інші біо-
логічно активні добавки, корицю, яка володіє освіжаючою, тонізуючою і загальнозміц-
нюючою дією на організм, цикорій тощо. 

Багато спецій є сильними радіопротекторами, серед яких для композиції напою мо-
жна вибрати хрін, кріп, петрушку, гірчицю [9]. 
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Багато виробників виготовляють напої на основі концентратів, синтетичних арома-
тизаторів і вони мають невисоку харчову цінність. Тому саме створення пива на основі 
рослинної сировини, яка містить багато корисних елементів, дозволить створити перс-
пективний і поживний напій. Але для широкого промислового використання для підбо-
ру рецептури необхідно враховувати не тільки хімічний склад, а і властивості сировини 
й розповсюдження рослинної сировини в Україні, місце вирощування, термін зберіган-
ня, транспортування тощо. 

Висновки і пропозиції. Cучасний світовий асортимент пива представлений новими 
спеціальними видами пива з використанням фруктових і овочевих соків, пряно-
ароматичної і плодово-ягідної сировини, які надають напою профілактичних або функ-
ціональних властивостей. Застосування нетрадиційної сировини дає можливість зміни-
ти органолептичні і фізико-хімічні показники пива, впливають на харчову і біологічну 
цінність напою. 

Сучасні тенденції та вибагливі смаки споживачів вимагають від виробників продук-
ції з нетрадиційним смаком та поліпшеними властивостями. Тому на ринку все частіше 
з’являються нові сорти пива з використанням спецій (імбир, перець, коріандр, гвоздика, 
кмин), трав (ромашки, м’яти, душиці, звіробою), овочів (гарбуз, томат) та іншої сиро-
вини. Асортимент пива з додаванням нетрадиційної сировини постійно розширюється. 
Багато виробників здійснюють розроблення спеціального виду пива для жінок: Karla 
Balance, Karla Well-Be, Eve, які мають знижений вміст спирту та приємний смак фрук-
тів, трав. Виробники пива все більше і більше уваги приділяють продуктам харчування 
функціонального призначення, тому, крім основної традиційної сировини (вода, хміль, 
дріжджі, ячмінь), використовують збагачені органічними кислотами, вітамінами, анти-
оксидантами овочеві і фруктові соки, прянощі, трави. 

Належної уваги розвитку цій галузі в Україні не приділялось, асортимент таких на-
поїв представлений досить вузько. 

В Україні асортимент напоїв на основі пива представлений такими брендами, як 
«Оболонь beermix» – пиво з додаванням натуральних фруктових соків: лимонного, ви-
шневого, малинового, грейпфрутового та торгова марка «Чернігівське» з напоями «Ли-
мон-лайм», «Лайм-Мята», «Різдвяний вечір». 

Поєднання пива з натуральними рослинними екстрактами, настоями, сиропами 
створить напій, який при помірному споживанні буде позитивно впливати на здоров’я 
споживачів. Використання у складі слабоалкогольного напою настоїв та екстрактів 
дасть змогу створити напій з пониженим вмістом цукру, спирту і з приємним нетради-
ційним смаком. Тому розроблення нового сорту пива із застосуванням натуральної 
рослинної сировини являє собою перспективний напрямок дослідження.  

Розвиток пивоварної галузі йде за різними напрямками: вдосконалення смаку, 
заміна дизайну, пакування, етикетки та ін. Але мало уваги приділяються культурі 
споживання пива, покращення його споживних властивостей. Тому саме розроблення 
пива з пониженим вмістом спирту, вуглеводів, з підвищеним вмістом біологічно 
активних речовин є перспективним і проблемним напрямом дослідження. 
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RESULTS OF GEOLOGICAL AND ENGINEERING SURVEYS FOR A PARTMENT 
AND UNDERGROUND PARKING BUILDING: PHYSICAL AND MECHA NICAL 

PROPERTIES OF GROUND ACCORDING TO THE RESULTS OF STATIC 
PENETRATION TEST 

За результатами статичного зондування вивчені фізико-механічні властивості ґрунтів у природному заляганні, на 
підставі яких виділено п’ять інженерно-геологічних елементів. Характер зміни питомого опору ґрунтів та питомого 
тертя загалом хвилеподібний або синусоїдоподібний, зумовлений, найвірогідніше, особливостями осадонакопичення. 

Ключові слова: зондування, опір, тертя, паля, щільність. 
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По результатам статистического зондирования изучены физико-механические свойства грунтов в естествен-
ном залегании, на основании которых выделено пять инженерно-геологических элементов. Характер изменения 
удельного сопротивления грунтов и удельного трения в общем волнообразный или синусоидообразный, вызванный, 
вероятнее всего, особенностями осадконакопления. 

Ключевые слова: зондирование, сопротивление, трение, свая, плотность. 
According to the results of statistical exploration physical-mechanical properties of soil in its natural deposit were 

examined. Five geotechnical elements were distinguished on the basis of those results. Pattern of change of soil resistivity 
and specific friction is wavelike or sinusoidal most likely caused by peculiarities of sedimentation. 

Key words: exploration, resistivity, friction, pile, density. 

Постановка проблеми. Визначення фізико-механічних властивостей ґрунтів у при-
родному заляганні є одним із обов’язкових елементів інженерно-геологічних вишуку-
вань під будівництво будівель, споруд тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На цій ділянці фізико-механічні власти-
вості ґрунтів не вивчалися. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. На значній частині 
території м. Чернігова фізико-механічні властивості ґрунтів не досліджені. 

Мета статті. Метою статті є ознайомлення зацікавленого читача з результатами до-
сліджень фізико-механічних властивостей ґрунтів у природному заляганні на одній з 
ділянок території м. Чернігова, які можуть бути використанні при укладанні в майбут-
ньому інженерно-геологічної карти цієї території. 

Виклад основного матеріалу. Фізико-механічні властивості ґрунтів в умовах їх 
природного залягання визначилися методом статичного зондування у шістьох точках 
до глибини 11,2-15,6 м. Статичне зондування проводилось апаратурою з одночасним і 
незалежним вимірюванням опору ґрунту під конусом qc та тертя по його боковій пове-
рхні fs. Тип зонду ІІ, комплект устаткування та конструкція зонда відповідає вимогам 
ДСТУ Б В.2.1-9-2002. 

Вдавлювання зонда в ґрунт діаметром 36 мм проводилося гідравлічною та механіч-
ною системи бурової установки ПБУ-2, яка розвиває зусилля вдавлювання зонда більше 
50 кН (5 тс.). Результати вдавлювання реєструвалися крапковим способом через 0,2 м. 

Камеральне опрацювання польових вимірів зондування виконано з використанням 
електронно-обчислювальної машини (ЕОМ), отримані результати оформленні, як зміна 
сили опору ґрунту конуса зонда qc та сили тертя по його боковій поверхні fs з глиби-
ною. 

Дані зондування оброблялися статистичними методами, за результатами яких для 
виділених інженерно-геологічних елементів (ІГЕ) були визначені узагальнені показни-
ки сили питомого опору ґрунту конуса зонда та питомого тертя на ділянці його бокової 
поверхні, обраховувалися їх статистичні характеристики, а також були зроблені пооди-
нокі визначення граничного опору квадратної палі з перетином 30х30 см. 

Середньостатистичні величини показників статичного зондування (сила опору ґрун-
ту під конусом зонда qc) використовувалися при визначенні нормативних величин фі-
зико-механічних характеристик ґрунтів – модуля деформації Е, кута внутрішнього тер-
тя φ та зчеплення ґрунту С, щільності піщаних ґрунтів тощо. 

Результати статичного зондування відображені на рис. 1-6, нормативні і розрахун-
кові величини показників, які характеризують ІГЕ, – в таблицях 1-5, а визначення опо-
ру забивній палі – в таблицях 6-11. У процесі досліджень використані джерела [1-11]. 
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Рис. 1. Діаграма статичного зондування в точці 35 
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Рис. 2. Діаграма статичного зондування в точці 36 
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Рис. 3. Діаграма статичного зондування в точці 37 
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Рис. 4. Діаграма статичного зондування в точці 38 
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Рис. 5. Діаграма статичного зондування в точці 39 
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Рис. 6. Діаграма статичного зондування в точці 40 
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Таблиця 1 
Інженерно-геологічний елемент 1 – насипний ґрунт 

Назва показника Кількість 
Середнє  
значення 

Середньо-кадратичне 
відхилення 

Коефіцієнт 
варіації 

Питомий опір ґрунту під конусом 
зонда, МПа q 

2 2,90 1,00 0,34 

Питомий опір ґрунту на ділянці муф-
ти тертя, кПа f 

2 10,50 6,36 0,61 

 

Таблиця 2 
Інженерно-геологічний елемент 2 – пісок пилуватий середньої щільності  

малого водонасичення 

Назва показника Кількість 
Середнє 
значення 

Середньо-
кадратичне 
відхилення 

Коефіцієнт 
варіації 

Питомий опір ґрунту під конусом зонда, МПа q 99 8,45 2,24 0,27 
Питомий опір ґрунту на ділянці муфти тертя, кПа f 99 123,70 35,15 0,28 

Фізико-механічні характеристики ґрунту згідно з СНиП 1.02.07-87 
Модуль деформації, МПа 25,3 
Кут внутрішнього тертя 32 
Щільність складання Середня 

 

Таблиця 3 
Інженерно-геологічний елемент 3 – пісок пилуватий щільний  

малого ступеня водонасичення 

Назва показника Кількість 
Середнє 
значення 

Середньо-
кадратичне 
відхилення 

Коефіцієнт 
варіації 

Питомий опір ґрунту під конусом зонда, МПа q 132 15,81 4,28 0,27 
Питомий опір ґрунту на ділянці муфти тертя, кПа f 132 201,05 63,87 0,32 

Фізико-механічні характеристики ґрунту згідно з СНиП 1.02.07-87 
Модуль деформації, МПа 47,4 
Кут внутрішнього тертя 36 
Щільність складання Щільна 

 

Таблиця 4 
Інженерно-геологічний елемент 4 – супісок твердий 

Назва показника Кількість 
Середнє 
значення 

Середньо-
кадратичне 
відхилення 

Коефіцієнт 
варіації 

Питомий опір ґрунту під конусом зонда, МПа q 60 6,82 1,98 0,29 
Питомий опір ґрунту на ділянці муфти тертя, кПа f 60 105,75 35,72 0,34 

 

Таблиця 5 
Інженерно-геологічний елемент 5 – пісок мілкий щільний 

Назва показника Кількість 
Середнє 
значення 

Середньо-
квадратичне 
відхилення 

Коефіцієнт 
варіації 

Питомий опір ґрунту під конусом зонда, МПа q 31 26,56 5,12 0,19 
Питомий опір ґрунту на ділянці муфти тертя, кПа f 31 315,84 73,31 0,23 

Фізико-механічні характеристики ґрунту згідно з СНиП 1.02.07-87 
Модуль деформації, МПа 79,7 
Кут внутрішнього тертя 37 
Щільність складання Щільна 

 



№ 3 (67), 2013 ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

VISNYK OF CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

 282

Таблиця 6 
Величина опору забивної палі в ТСЗ-35 

Абс. відмітка  
вістря палі, м 

Глибина, м 
Лобовий опір, 

кН 
Бічний опір, кН Сумарний опір, кН 

122,7 2 327,921 0 327,921 
121,7 3 349,031 37,4832 386,514 
120,7 4 345,825 94,7112 440,536 
119,7 5 394,819 143,815 538,634 
118,7 6 399,937 224,203 624,141 
117,7 7 372,712 331,483 704,196 
116,7 8 427,5 395,026 822,526 
115,7 9 386,381 492,418 878,799 
114,7 10 376,987 615,346 992,333 
113,7 11 444,937 692,716 1137,65 
113,5 11,2 473,175 712,252 1185,43 

 

Таблиця 7 
Величина опору забивної палі в ТСЗ-36 

Абс. відмітка  
вістря палі, м 

Глибина, м 
Лобовий опір, 

кН 
Бічний опір, кН Сумарний опір, кН 

122,3 2 391,436 0 391,436 
121,3 3 329,119 57,84 386,959 
120,3 4 262,294 121,584 383,878 
119,3 5 300,206 155,118 455,324 
118,3 6 284,569 204,599 489,168 
117,3 7 365,513 245,795 611,307 
116,3 8 418,331 302,867 721,198 
115,3 9 434,587 382,547 817,134 
114,3 10 443,869 496,931 940,8 
114,1 10,2 454,219 517,523 971,742 

 

Таблиця 8 
Величина опору забивної палі в ТСЗ-37 

Абс. відмітка  
вістря палі, м 

Глибина, м 
Лобовий опір, 

кН 
Бічний опір, кН Сумарний опір, кН 

122,5 2 311,593 0 311,593 
121,5 3 431,325 27,21 458,535 
120,5 4 363,544 102,042 465,586 
119,5 5 357,356 152,185 509,541 
118,5 6 355,5 204,276 559,776 
117,5 7 332,775 279,78 612,555 
116,5 8 375,919 335,784 711,703 
115,5 9 373,331 401,064 774,395 
114,5 10 410,119 477,226 887,344 
113,9 10,6 495,337 525,178 1020,52 

 

Таблиця 9 
Величина опору забивної палі в ТСЗ-38 

Абс. відмітка  
вістря палі, м 

Глибина, м 
Лобовий опір, 

кН 
Бічний опір, кН Сумарний опір, кН 

1 2 3 4 5 
122,7 2 425,7 0 425,7 
121,7 3 444,15 110,64 554,79 
120,7 4 384,694 225,024 609,718 
119,7 5 339,356 309,36 648,716 
118,7 6 306,9 360,324 667,224 
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Закінчення табл. 9 
1 2 3 4 5 

117,7 7 316,012 418,872 734,884 
116,7 8 341,156 466,518 807,674 
115,7 9 344,363 524,209 868,572 
114,7 10 384,3 593,089 977,389 
113,7 11 422,663 676,513 1099,18 
112,7 12 452,925 820,225 1273,15 
111,7 13 470,025 993,169 1463,19 
110,7 14 490,387 1170,82 1661,2 
110,1 14,6 508,725 1253,04 1761,77 

 

Таблиця 10 
Величина опору забивної палі в ТСЗ-39 

Абс. відмітка  
вістря палі, м 

Глибина, м 
Лобовий опір, 

кН 
Бічний опір, кН Сумарний опір, кН 

122,6 2 429,943 0 429,943 
121,6 3 429,975 88,908 518,883 
120,6 4 321,694 176,268 497,962 
119,6 5 324,338 224,13 548,468 
118,6 6 323,044 266,868 589,912 
117,6 7 318,319 318,575 636,894 
116,6 8 361,125 369,521 730,646 
115,6 9 367,256 455,249 822,505 
114,6 10 432,337 531,473 963,81 
113,6 11 439,537 657,857 1097,39 
112,6 12 423,225 795,809 1219,03 
111,6 13 512,944 889,555 1402,5 
110,6 14 463,612 1069,89 1533,5 
110,0 14,6 459,619 1167,81 1627,43 

 

Таблиця 11 
Величина опору забивної палі в ТСЗ-40 

Абс. відмітка  
вістря палі, м 

Глибина, м 
Лобовий опір, 

кН 
Бічний опір, кН Сумарний опір, кН 

122,7 2 348,171 0 348,171 
121,7 3 437,906 39,858 477,764 
120,7 4 372,6 134,754 507,354 
119,7 5 353,025 197,352 550,377 
118,7 6 362,137 249,18 611,318 
117,7 7 354,656 307,937 662,593 
116,7 8 378,844 360,15 738,994 
115,7 9 368,269 441,702 809,971 
114,7 10 413,212 509,116 922,328 
113,7 11 468,281 607,66 1075,94 

Висновки. 
1. Результати статичного зондування значно підвищили достовірність виділення ін-

женерно-геологічних елементів у розкритому розрізі. 
2. У більшості точок статичного зондування ІГЕ-2 і ІГЕ-3 суттєво відрізняються за 

показниками питомого опору ґрунту під конусом зонда та питомого тертя на ділянці 
його бокової поверхні. 

3. Близькими за вказаними показниками є ІГЕ-2 і ІГЕ-4, з одного боку, а також 
ІГЕ-3 і ІГЕ-5 – з другого. В першій парі інженерно-геологічних елементів вони низькі, в 
другій – значно вищі. Тобто характер зміни їх загалом хвилеподібний, або синусоїдо-
подібний, що залежить, найвірогідніше, від особливостей осадонакопичення, що відбу-
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лося на літологічному складі ґрунтів і яке супроводжувалося, мабуть, короткочасними 
перервами. 
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9. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польових випробувань 
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України, 2011. – 11 с. 

11. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що 
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ 
НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО «ВІСНИКА ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ “ТЕХНІЧНІ НАУКИ”» 

 

Вимоги щодо підготовки рукописів статей для публікації у «Віснику Чернігівського держав-
ного технологічного університету. Серія “Технічні науки”», який внесено до Переліку наукових 
фахових видань ВАК України, затвердженого постановою Президії ВАК України від 1 липня 
2010 року № 1-05/5 (Бюлетень ВАК України № 7, 2010). 

 

Шановні дописувачі! 
Спочатку просимо надіслати Вашу статтю, рецензію та довідку про автора (ів), оформлені за на-

веденими нижче вимогами, для попереднього розгляду редакційною колегією «Вісника Чернігівсь-
кого державного технологічного університету. Серія “Технічні науки”». Після отримання позитив-
ного відгуку прохання сплатити вартість статті і надсилати весь пакет документів до відділу 
науково-дослідної частини ЧНТУ. 

 

У зв’язку з включенням «Вісника Чернігівського державного технологічного університе-
ту. Серія “Технічні науки”» до міжнародної наукометричної бази даних eLIBRARY.RU просимо 
Вас звернути увагу на деякі зміни в пакеті документів. 

 

1. Для публікації статті у «Віснику Чернігівського державного технологічного університету. 
Серія “Технічні науки”» необхідно в обов’язковому порядку подати: 

– електронний варіант статті, оформленої за зразком (Додаток А); 
– рецензію на статтю за підписом доктора наук; 
– довідку про авторів, заповнену за наведеним бланком (Додаток Б). Звертаємо Вашу увагу, 

що ім’я та по батькові автора(ів) подаються повністю; 
– квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (Додаток В); 
– згоду на публікацію у формі Договору про передачу права на використання твору (бланк Дого-

вору розміщено на сайті університету). 

2. Вимоги до наукової статті. Наукова стаття повинна відповідати тематичному спряму-
ванню збірника. 

Статтю можна подавати однією з трьох мов: українською, російською, англійською. 
Обсяг статті повинен бути таким: мінімум – 5 повних сторінок, максимум – 10 сторінок 

(остання сторінка має бути заповнена не менш ніж на 3/4).  
Стаття подається як у роздрукованому вигляді, так і в електронному варіанті на оптичному 

диску CD (DVD) або надсилається електронною поштою на адресу: ndchbm@mail.ru. Текст статті 
набирається з використанням комп’ютерних текстових редакторів Word for Windows 97/2000/XP. 

3. Структура статті. До друку у «Віснику Чернігівського державного технологічного універ-
ситету. Серія “Технічні науки”» приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елемен-
ти: УДК. Автори. Назва наукової або освітньої установи, де працюють автори. Назва статті. Анота-
ції. Ключові слова. Вся інформація про автора (ів), назва статті, анотація і ключові слова 
подається трьома мовами: українською, російською, англійською. Постановка проблеми. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виділення не вирішених раніше частин загальної пробле-
ми. Мета статті. Виклад основного матеріалу. Висновки і пропозиції. Список використаних джерел. 

4. Параметри сторінки повинні бути такими: 
Формат А4 (210×297 мм). 
Поля: верхнє, нижнє та бокові – 25 мм. 
Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. Текст повинен бути 

вирівняний по ширині аркуша. 
 
 
 
 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ У СТАТТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ 
РОЗСТАНОВКИ ПЕРЕНОСІВ ТА АВТОМАТИЧНИХ СПИСКІВ. УСІ СПИСКИ 

ПРОСТАВЛЯЮТЬСЯ У РУЧНОМУ РЕЖИМІ! 
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5. Вимоги до оформлення структурних елементів статті.  
5.1. УДК – шрифт Times New Roman (кегель 12), курсив, вирівнювання по лівому краю без абзацу. 
Автори – ініціали та прізвище кожного автора починати з нового рядка (шрифт Times New 

Roman (кегель 12), розміщення по лівому краю, без абзацного відступу, напівжирний), науковий 
ступінь або посада, якщо немає ступеня (шрифт Times New Roman (кегель 12), звичайний). 
Скорочення слід подавати згідно з ДСТУ 3582-97 “Скорочення слів в українській мові у бібліог-
рафічному описі. Загальні правила та вимоги” (наприклад: д-р екон. наук; канд. техн. наук; тис., 
млн, млрд; грн, дол; табл., рис. тощо). Дані про авторів подаються трьома мовами. 

Назва організації – місце (я) роботи автора (-ів) (вирівнювання по лівому краю без абзац-
ного відступу, шрифт Times New Roman (кегель 10)). Після назви організації через кому вказу-
ються місто та країна розміщення організації (трьома мовами). 

Назва статті – шрифт Times New Roman (кегель 12). Подається прописними напівжирними 
літерами, вирівнювання по центру без абзацу, трьома мовами. 

Анотація – шрифт Times New Roman (кегель 9), курсив, вирівнювання по ширині, абзацний 
відступ 0,63 см, одинарний інтервал. В анотації має бути чітко сформульована головна ідея 
статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг – 8-10 рядків). У статті подаються анотації 
трьома мовами: українською, російською, англійською (Додаток А). 

Ключові слова – шрифт Times New Roman (кегель 9), вирівнювання по ширині, абзацний 
відступ 0,63 см, одинарний інтервал. Ключові слова подаються трьома мовами. Кількість клю-
чових слів – 5-7 (Додаток А). 

Основний текст – текст статті з заголовками (вирівнювання по ширині, абзац – 0,63 см, 
шрифт Times New Roman (кегель 12), одинарний інтервал).  

Розділи статті (Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виділення 
не вирішених раніше частин загальної проблеми. Мета статті. Виклад основного матеріалу. Ви-
сновки і пропозиції. Список використаних джерел) зазначаються таким шрифтом: Times New 
Roman, кегель 12, напівжирний, звичайний. Після назви розділу статті ставиться крапка і про-
довжується текст самої статті. 

5.2. Інтервали між елементами статті такі: 
– УДК – автори – 1; 
– автори – назва організації – 1; 
– назва організації – назва статті – 2; 
– назва статті – анотація – 1; 
– анотація – ключові слова – 1; 
– ключові слова – основний текст – 1; 
– основний текст – назва таблиці (верхній край рисунка) – 1; 
– назва таблиці – її верхній край (нижній край рисунка – їхні назви) – 1; 
– нижній край таблиці (назва рисунка) – основний текст – 1; 
– основний текст – список використаних джерел – 1; 
– список використаних джерел – перелік джерел – 1. 

6. Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналітич-
них матеріалів, подаються з посиланням на джерела. Таблиці мають бути пронумеровані й мати 
заголовок. Відповідальність за наведені показники несе автор. 

Рисунки і таблиці необхідно подавати у статті безпосередньо після тексту, де вони згадані 
вперше, або на наступній сторінці. 

6.1. Ілюстрації (рисунки та чорно-білі фотографії) 
Під час виконання рисунків рекомендується використання Microsoft Visio 2007 (2003). За 

умови використання закладеної графіки Microsoft Word рисунки повинні бути згрупованими. 
Шрифт рисунків Times New Roman, кегель 12, курсив. 

Рисунки позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах статті. Якщо у статті є 
лише один рисунок, він не нумерується. Пояснювальні підписи, номер рисунка, його назву ро-
зміщують послідовно під ілюстрацією. 
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Наприклад:  

              

а              б 
Рис. 3. Види скінченних елементів:  

а – 6-вузловий плоский скінченний елемент і б – 10-вузловий об’ємний скінченний елемент 

6.2. Таблиці  
Цифровий матеріал, що наводиться у статті, як правило, повинен оформлятися у вигляді 

таблиць.  
Розмір тексту таблиць – кегель 12. Усі таблиці повинні мати заголовки. Нумераційний заго-

ловок таблиць (кегель 12) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний заголовок таблиці 
(по центру, кегель 12, курсив). 

Наприклад: 
Таблиця 1 

Граничні значення режимів різання 
№ досл. Vк, м/с Vдет=Vк/60 t, мм Qгр, мм

2/с az, мкм az max n/nріз 
1 20 333 0,033 11 5,32 10,17 10/6 
2 40 667 0,033 13 3,04 5,83 11/7 
3 60 1000 0,028 18 2,01 3,78 15/10 
4 80 1333 0,026 26 1,64 3,07 19/12 
5 90 1500 0,025 38 1,59 2,84 25/16 

Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесе-
ною частиною таблиці справа надписують: “Закінчення табл. 1”. 

6.3. Формули 
Використовуючи формули, необхідно дотримуватися певних правил. 
Великі, довгі та громіздкі формули, які мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, 

інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для 
економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в од-
ному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значен-
ня, вписують усередині рядків тексту. 

Стиль формул: хімічні формули набирають прямим шрифтом. Формули, на які є посилання, 
нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч, не виходячи за поле. Формули 
необхідно вирівнювати по лівому краю сторінки. Між ними та текстом витримується інтервал в 
один рядок. Обов’язково подають розшифровку літерних позначень величин у формулах. Для 
набору позначень фізичних величин використовують редактор формул Microsoft Equation для 
WINDOWS. 

Наприклад:  
Пропонується зношення круга визначати пропорційним кількості зрізів більших граничного 

значення (az)max:  

))(1()()( 21
21 z

k
zz

k
zza aFaCaFaCaQ −⋅+⋅⋅= , (1) 

де k1<1, k2>1 – показники ступенів при товщині зрізу; 
F(az.), (1–F(az.)) – значення інтегральної функції розподілення розрахункової товщини зрі-

зів, які визначають частку товщини зрізів, менших та більших вказаного граничного значення 
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az. Інтегральна функція розподілу ймовірностей товщини стружок була знайдена за моделлю 
процесу шліфування в роботі [7]. 

7. Список використаних джерел необхідно складати за вимогами, що висуваються до оформ-
лення списку використаних джерел у дисертаційних роботах (Бюлетень ВАК України № 5, 2009). 

Заголовок “Список використаних джерел” слід розміщувати посередині рядка, шрифт Тіmes 
New Roman, кегель 12, напівжирний, а список джерел – 11 кегель. 

8. Оплата публікації. Опублікування наукових статей у «Віснику Чернігівського держав-
ного технологічного університету. Серія “Технічні науки”» є платним. Вартість публікації 1 
сторінки наукової статті становить 50 грн (прохання обов’язково уточнювати вартість публіка-
ції). Оплата підтверджується квитанцією, зразок якої наведений у Додатку В. 

9. Контактна інформація.  
Матеріали необхідно надсилати на адресу: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1, 

к. 242 (науково-дослідна частина). Всі документи, що містять підписи та печатки, повинні бути 
відсканованими. 

Контактна особа: Подимова Людмила Анатоліївна. 
Робочий тел.: (04622) 3-42-44. 
E-mail: ndchbm@mail.ru. 
 

Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор. 
Неправильно оформлені автором стаття та супровідні документи, що не 

відповідають зазначеним вимогам, розглядатися не будуть. 
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National Technical University of Ukraine «Kyiv Politechnic Institute», Kyiv, Ukraine 

CONTACTLESS CHARGING BATTERIES 
Пропонується використання безконтактного заряду акумуляторних батарей на основі теорії теслівських проце-

сів для передачі енергії без дротів на невеликі відстані. Розрахунок енергетичних параметрів схеми передачі енергії 
проводився методом часткових ємностей між передавальними та приймальними антенами з урахуванням крайових 
ефектів. Проведено аналіз залежності струму та напруги навантаження від таких факторів: зміщення розташуван-
ня пристрою, який заряджається, відносно центру блоку підзарядки; відстані між передавальними та приймальними 
антенами; значення індуктивності в навантаженні; робочої частоти.  

Ключові слова: безконтактна зарядка, батареї, процеси, енергія. 
Предлагается использование бесконтактного заряда аккумуляторных батарей на основе теории тесловских 

процессов для передачи энергии без проводов на небольшие расстояния. Расчет энергетических параметров схемы 
передачи энергии проводился методом частичных емкостей между передаточными и приемными антеннами с уче-
том краевых эффектов. Проведен анализ зависимости тока и напряжения нагрузки от таких факторов: смещение 
расположения устройства, которое заряжается, относительно центра блока подзарядки; расстояния между пе-
редающими и приемными антеннами; значение индуктивности в нагрузке; рабочей частоты. 

Ключевые слова: бесконтактная зарядка, батареи, процессы, энергия. 
The use of noncontact charge of storage batteries is offered on the basis of theory of Tesla processes for the transmission of energy 

without wires on small distances. The calculation of power parameters of chart of transmission of energy was conducted the method of 
partial capacities between transmission and receiving aerials taking into account edge effects. The analysis of dependence of current 
and tension of loading is conducted from such factors: displacement of location of device, what recharging, in relation to the center of 
subcharging block; distances are between transmission and receiving aerials; a value of inductance is in loading; working frequency. 

Key words: noncontact charge, batteries, processes, energy. 
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По батькові    
Науковий ступінь    
Вчене звання    
Почесне звання    
Місце роботи    
Посада    
Назва статті    
Обсяг статті  
Поштова адреса, на яку необ-
хідно надсилати примірник 
збірника 

 

Контактна інформація 

роб. тел.  
дом. тел.  
моб. тел.  
e-mail  

 
 
 
 

ДО УВАГИ АВТОРІВ! 
 

Договір про передачу права на використання твору укладається на кожну статтю і надси-
лається поштою у паперовому вигляді з повністю заповненими автором (ами) твору рек-
візитами у 2-х примірниках (один для редакційної колегії, інший – для автора). Договір 
підписується ректором Чернігівського національного технологічного університету й один 
примірник повертається у паперовому вигляді автору (ам) твору поштою. Наявність До-
говору про передачу права на використання твору є обов’язковою умовою публікації нау-
кових статей у наукових виданнях університету для всіх аторів. 
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