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Транспортная логистика сегодня является важной частью жизни общества. 

Задача Монжа-Канторовича (транспортная задача)  математическая задача 
линейного программирования специального вида о поиске оптимального 
распределения однородных объектов из аккумулятора к приемникам с 
минимизацией затрат на перемещение [1]. 

Формулировка транспортной задачи включает в себя огромное количество 
вариаций. В рамках дипломной работы невозможно рассмотреть все 
многообразие транспортных задач, поэтому было решено сосредоточить 
исследования на задаче коммивояжера. Это одна из самых известных задач 
комбинаторной оптимизации, заключающаяся в отыскании самого выгодного 
маршрута, проходящего через указанные города по одному разу с 
последующим возвратом в исходный город, если рассматривается замкнутый 
вариант задачи (соответственно, для незамкнутого варианта возвращение в 
начальный пункт не происходит). Существует множество методов решения 
задачи коммивояжера, которые можно разделить на два класса: математические 
и эвристические. В большинстве эвристических методов находится не 
оптимальный маршрут, а «достаточно хороший», что сокращает время поиска 
решения во много раз. На практике широко применяются различные 
модификации эвристических методов: метод ветвей и границ, генетические 
алгоритмы, а также алгоритм муравьиной колонии. 

Целью дипломной работы является применение алгоритма муравьиной 
колонии для решения задачи коммивояжера. Муравьиный алгоритм моделирует 
мультиагентную систему. Каждый агент (муравей) хранит в памяти список 
пройденных им узлов. Этот список называют списком запретов. Выбирая узел 
для следующего шага, муравей «помнит» об уже пройденных узлах и не 
рассматривает их в качестве возможных для перехода.  

Кроме списка запретов, при выборе узла для перехода муравей 
руководствуется «привлекательностью» ребер, которые он может пройти. Она 
зависит, во-первых, от расстояния между узлами (то есть от веса ребра), а во-
вторых, от следов феромонов, оставленных на ребре прошедшими по нему 
ранее муравьями. В отличие от весов ребер, которые являются константными, 
следы феромонов обновляются на каждой итерации алгоритма: со временем 
следы испаряются, а проходящие муравьи, напротив, усиливают их [2]. 

Если муравей еще не закончил путь, то есть не посетил все узлы сети, для 
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определения следующей грани пути используется уравнение 

        ,    (1) 

где   интенсивность фермента на грани между узлами  и ;   

функция, которая представляет измерение обратного расстояния для грани; α  

вес фермента; β  коэффициент эвристики;   переменная, которая 
представляет еще не пройденные грани. 

Следующее уравнение определяет количество фермента, который был 

оставлен на каждой грани пути для муравья  

            ,                    (2) 

где   стоимость (длина) пути муравья,   константное значение.  
При этом короткий путь характеризуется высокой концентрацией 

фермента, а более длинный путь  низкой концентрацией. Результат уравнения 
(2) используется, чтобы увеличить количество фермента вдоль каждой грани 
пройденного муравьем пути 

    ,     (3) 

где . 
В начале пути у каждой грани есть шанс быть выбранной. Чтобы 

постепенно удалить грани, которые входят в худшие пути в сети, ко всем 
граням применяется процедура испарения фермента 

                  .    (4) 
После того, как путь муравья завершен, ребра обновлены в соответствии с 

длиной пути и произошло испарение феромона на всех ребрах, алгоритм 
запускается повторно. Этот процесс может выполняться для постоянного 
количества путей или до момента, когда на протяжении нескольких запусков не 
было отмечено повторных изменений. Затем определяется лучший путь, 
который и является решением. Варьируя значения параметров уравнений, 
определяют наилучший результат. 

Алгоритм муравьиной колонии может быть также применен для решения 
сложных задач оптимизации большой размерности. Примерами подобных задач 
являются квадратичная задача о назначениях, задача календарного 
планирования, задача маршрутизации транспорта, различных сетей 
(телефонные, компьютерные и т.п.), распределение ресурсов. Эти задачи 
возникают в бизнесе, инженерии, производстве и других областях человеческой 
деятельности. Исследования показали, что метод муравьиной колонии может 
давать результаты, которые не уступают результатам, полученным с помощью 
генетических алгоритмов или искусственных нейронных сетей. 

 
Список литературы: 
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Одним из наиболее существенных факторов, которые определяют 

эффективность деятельности предприятия, является ценовая политика на 

товарных рынках.  

Цены обеспечивают предприятию запланированную прибыль, 

конкурентоспособность продукции, спрос на нее. Обоснованное и 

согласованное с потребностями клиентов к качеству товара и цены на него 

общее предложение предприятия становится основой его успеха в условиях 

конкурентного рынка [1]. 

В процессе маркетинговой деятельности предприятия уровнем цены на 

товар в значительной мере определяется степень его успеха или неудачи, 

которая и выражается соответственно размером прибыли в процессе 

реализации. Обоснованное и согласованное с потребностями клиентов к 

качеству товара и цены на него общее предложение предприятия становится 

основой его успеха в условиях конкурентного рынка. С учетом этого 

требования предлагается ситуационный механизм принятия решения в 

зависимости от уровня цены на товар [2]. 

Ситуационный подход внес большой вклад в теорию управления, 

используя возможности прямого приложения науки к конкретным ситуациям и 

условиям. Ключевым элементом ситуационного подхода является ситуация, то 

есть конкретный набор обстоятельств, которые оказывают влияние на 

организацию в данное время.  

Одно из направлений решения проблемных ситуаций – ценовая политика 

организации, процессы ценообразования и возможность использования методов 

стимулирования, не только для привлечения новых, но и для удержания 

существующих клиентов [3]. 

Процедура решения данной задачи предполагает выполнение четкой 

последовательности действий. Сначала выбирается товар, для которого будет 

рассчитываться рекомендуемая цена. Далее для выбранной цены может 

назначаться вид скидки.  

Расчет цены на основе балльной оценки предполагает анализ цен товаров 

конкурентов и оценку их качества, сбор данных о ценах конкурентов, 

исследование технико-экономических характеристик товаров конкурентов, 

сопоставимость анализируемого товара с товарами конкурентов, расчет цены 

анализируемого товара балльным методом и сравнение действующей цены на 
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товар с ценой, рассчитанной балльным методом. Также необходимо рассчитать 

точку безубыточности. Кроме того, необходимо сделать оценку спроса на 

определенный период. 

Очень важным является обоснование базовой цены и скидки. У каждого 

значения цены есть свое допустимое отклонение – верхняя и нижняя 

допустимая граница. Диапазон цен устанавливается для устранения 

нестабильности цен продажи товаров или услуг. Установив такой диапазон, 

можно считать, что, если новая расчетная цена попадает в установленный 

диапазон, то менять уже назначенное значение цены продажи не имеет смысла, 

и последующая продажа товара осуществляется по старой цене. Если же 

определенная цена не попадает в значение ограничений, то необходимо 

вернуться на этап обоснования выбора вида цены и скидки, и определения ее 

базового значения. Далее выполняется определение значения цены на 

выбранный товар с учетом вида цены, скидки и их предельных ограничений. 

Для найденного значения цены товара рассчитывается уровень рентабельности. 

Показатель рентабельности оценивает эффективность производства и расходов 

на него. 

Анализ предметной области позволил выделить и детализировать 

следующие основные бизнес процессы: 

1 Анализ потребностей на рынке. 

2 Привлечение потенциальных покупателей. 

3 Презентация товара. 

4 Составление коммерческого предложения. 

5 Продажа. 

6 Снабжение. 

7 Анализ результатов. 

Эффективное решение поставленных задач в современных условиях 

невозможно без использования информационных технологий. Для 

автоматизации решения задачи было разработано прикладное программное 

обеспечение, которое обеспечивает работу с данными, которые хранятся в базе 

данных, позволяет рассчитывать рекомендуемую цену товаров на основе 

балльной оценки, определять объем продаж товаров, соответствующий точке 

безубыточности и осуществлять оценку спроса на определенный период с 

учетом рассчитанной цены. 
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Актуальність. В ході дослідження вчені довели, що за допомогою 

профілю соціальних мереж та переваг, що індексуються «лайками», можливо 

отримати портрет користувача: його расову належність, політичні погляди та 

багато іншого, що очевидно не вказано у профілі. Навесні новина з Кембріджу 

облетіла весь світ: «Сучасні комп’ютерні програми дозволяють отримати 

персональну інформацію про користувачів соціальних мереж та проаналізувати 

його дані». З приходом Інтернету до побуту людини його життя змінилося 

радикальним чином. З’явилася можливість деякої сублімації реалій, що 

виражене у віртуальному просторі. Людина, залишившись наодинці з 

комп'ютером, може уявити себе ким завгодно, створити собі будь-який образ, 

скомпілювавши його зі знайдених в Інтернеті фотографій, підглянутих цитат, 

чужих думок і імен. Одне залишається завжди незмінним - поведінка самого 

користувача. Підробити переваги практично неможливо [1]. 

Постановка задачі. Під час виконання роботи необхідно розробити 

програмне забезпечення у вигляді мобільного для швидкого та якісного пошуку 

потенційних покупців за певним товаром за допомогою обробки даних 

користувачів соціальних мереж, а саме їх вподобання у даний час та 

психологічний портрет. Об’єктом дослідження даного проекту є користувач 

соціальних мереж. Предметом дослідження – програмне забезпечення для 

пошуку потенційних клієнтів, створення відгуків про товар. На вхід 

програмного забезпечення подається набір користувачів соціальних мереж, а 

саме їх персональні сторінки на найпопулярніших сайтах серед суспільства 

ВКонтакте, Одноклассники и SKYPE. А також на вхід подається опис товару у 

вигляді тексту з фото. На виході програмного забезпечення необхідно отримати 

результат запиту у вигляді таблиці даних про найбільш можливих покупців, їх 

персональні, а за наявності й контактні дані як адреса електронної пошти, 

контактний телефон чи профіль соціальної мережі. 

В основу функціональних вимог покладено вирішення наступних задач: 

авторизація користувачів до системи, перегляд списку товарів, що є в 

наявності, перегляд історії відгуків по певному товару та безпосередньо пошук 

потенційних покупців певного товару за допомогою алгоритмів. Одною з вимог 

до розроблюваної системи є наявність двох дійових осіб: користувач 

програмного забезпечення та адміністратор, що керує процесом. Ці актори 
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мають виконувати різні вимоги. Ці актори надають різний набір 

функціональних можливостей. Основним способом взаємодії користувача з 

системою є додаток на мобільному пристрої. 

Вирішення задачі. Для вирішення задачі та створення алгоритмічного 

забезпечення в роботі запропонована наступна схема вирішення задачі 

дослідження – рисунок 1а.  

 

 

 

а) б) 

Рис. 1 – Програмне забезпечення: a – алгоритм вирішення; б – головна сторінка ПЗ 

 

Ця схема допомогла розробити функціональну структуру, обрати 

архітектуру ПЗ та отримати концептуальну модель даних.  

Результати. В результаті отримано ПЗ, що складається з системи товарів 

та їх відгуків різними клієнтами та накопичення цих даних у базі даних 

системи. Інша складова програми – це пошук потенційних покупців певного 

товару за допомогою кластерного та факторного аналізів із персональних 

сторінок користувачів соціальних мереж найвідоміших сайтів ВКонтакте, 

Одноклассники и SKYPE. Результат ми отримуємо у вигляді таблиці 

персональних даних користувачів, що є найбільш вірогідними потенційними 

клієнтами. Надалі користувач має можливість безпосередньо зв’язатися з 

клієнтом або відправити рекламний лист користувачеві у соціальній мережі. 

Зв'язок між користувачами та адміністратором здійснюється завдяки системі 

запитів про додавання нового товару, видалення його або редагування даних та 

опису про цей товар. Дана програма дає значну економію часу задля взаємодії 

покупця та його потенційного клієнта. 

 
Список літератури: 
1. Мхитарян, С. В. Маркетинговая информационная система. Учебное пособие / С. В. 

Мхитарян // М., МЭСИ. – 2008. – 112 С. 
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Актуальність. У сучасному світі маркетингова інформація має величезну 

цінність, яка постійно зростає. З одного боку, таке зростання обумовлене 

переходом від локального маркетингу до глобального. З іншого, завдяки мережі 

Інтернет споживач отримує більше можливостей для вибору товару чи послуги, 

що найбільш повно задовольняє його потреби. У такій ситуації на перше місце 

виходить завдання передбачити реакцію споживача на ті чи інші товари та 

послуги. Для цього необхідно володіти максимумом маркетингової інформації, 

зокрема з нових джерел таких як соціальні мережі, ВЕБ лічильники, потік 

Інтернет новин, ВЕБ сервіси для аналізу ключових слів та RSS потік. Тому дана 

робота присвячена актуальній задачі щодо розробки програмного забезпечення 

для збору маркетингової інформації за допомогою ВЕБ лічильників. 

Постановка задачі. В роботі проведено аналіз предметної області, який 

показав, що на теперішній час доцільно використовувати наступні технології 

взаємодії з ВЕБ лічильниками: LiveInternet, Mail.ru API, Яндекс.Метрика та 

Google Analytics. Аналіз можливостей зазначених технологій, а також 

структури маркетингової інформаційної системи [1] дозволів сформулювати 

функціональні вимоги до програмного забезпечення (ПЗ). Воно повинне а) 

відображати графік зміни попиту/пропозиції користувачів для обраного товару 

на основі даних про відвідування відповідних сторонок про товар чи послугу; 

б) будувати прогноз попиту/пропозиції на товар на основі числового ряду, 

отриманого з ВЕБ лічильника; в) надавати можливість обрати регіон пошуку, 

тобто сегмент ринку; г) забезпечити інтеграцію з сервером пошукової системи 

для отримання даних щодо попиту/пропозиції на товари; д) забезпечувати 

інтеграцію з базою даних для отримання та накопичення даних.  

В основу функціональних вимог покладено вирішення наступної задачі [2]: 

на основі даних ВЕБ лічильників спрогнозувати потенційний попит на товар чи 

послугу в заданому сегменті ринку. Така задача є складною, тому що включає 

наступні підзадачі. По-перше, треба встановити зв’язок з ВЕБ лічильником на 

основі формату XML. По-друге, треба накопичити достатньо даних (числовий 

ряд) про візити користувачів на ту чи іншу сторінку ВЕБ сайту (сайтів), що 

розповідають про товар. В-третє, треба візуалізувати цей числовий ряд у 

декількох вимірах: місце на карті (координати), де користувач є, період час 

відвідування сайту, кількість відвідувачів. Вчетверте, треба спрогнозувати на 

основі попередньої історії кількість відвідувань у майбутньому.  
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Вирішення задачі. Для вирішення задачі та створення алгоритмічного 

забезпечення в роботі запропонована наступна схема вирішення задачі 

дослідження – рисунок 1а.  

 

 

 

а) б) 

Рис. 1 – Програмне забезпечення: a – алгоритм вирішення; б – головна сторінка ПЗ 

 

Ця схема допомогла розробити функціональну структуру, обрати 

архітектуру ПЗ та отримати концептуальну модель даних.  

Результати. В результаті отримано ПЗ, яке складається з двох підсистем. 

Перша підсистема функціонує як дошка об’яв, що накопичує дані про 

потенційні товари в мережі Інтернет та набори ключових слів. Друга 

підсистема, візуальний вигляд якої представлено на рисунку 1б, формує на 

основі ключових слів відповідь ВЕБ сервісу Яндекс WordStat числовий ряд про 

потенційний інтерес з боку користувачів до того чи іншого товару. В роботі у 

якості прикладу використані дані про ринок полімерів та побутової техніки. 

Друга компонента ПЗ також включає модуль прогнозування на основі 

алгоритму ARIMA. Програмний код другої компоненти використовує ВЕБ 

сервіс Google Charts API для відображення числового ряду та пробного 

значення. 

 
Список літератури: 
1. Мхитарян, С. В. Маркетинговая информационная система. Учебное пособие / С. В. 
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На сегодняшний день наблюдается экспоненциальный рост объемов 

информации, что влечет за собой неупорядоченность информационного 

пространства и делает процессы обработки в этом пространстве всё более 

сложными, неэффективными и трудоемкими. Поэтому, актуализируется 

необходимость в исследовании и разработке новых подходов обработки 

данных. Вычислительные машины легко обрабатывает формальные языки, 

подчиняющиеся строгим и однозначным правилам построения и интерпретации 

выражений, в отличие от естественных языков, которые не строятся по точным 

правилам и смысл которых часто зависит от контекста. Таким образом, целью 

работы является повышение процессов качества поиска, обработки и анализа 

информации, содержащейся в больших объемах естественно-языковых текстов. 

Для обработки естественного языка вычислительная машина должна 

справляться с задачами: распознавания структуры текста и извлечения смысла 

текста. Латентно-семантический анализ направлен на решение второй задачи и 

заключается в выявление скрытых (латентных) ассоциативно-семантических 

связей между славами. Процесс выявления таких связей происходит путем 

сингулярного разложения факторного пространства (матрицы) термы-на-

документ, где термы – это слова или комбинации слов, а документы – наборы 

текстов. Элементы этой матрицы содержат, веса, учитывающие частоты 

использования каждого терма в каждом документе или вероятностные меры, 

основанные на независимом распределении. Согласно теореме о сингулярном 

разложении в самом простом случае матрица может быть разложена на 

произведение трех матриц: T
USVA , где матрицы U  и V  – ортогональные, а 

S  – диагональная матрица, значения на диагонали которой называются 

сингулярными значениями матрицы A . 

Особенность такого разложения в том, что если в матрице S  оставить 

только k  наибольших сингулярных значений, то линейная комбинация 

получившихся матриц lsaU , lsaS   будет наилучшим приближением исходной 

матрицы A  к матрице A


 ранга k : T

lsalsalsa VSUAA 


. В результате полученная 

матрица A


 содержит только k  первых линейно независимых компонент 

исходной матрицы A , отражает структуру ассоциативных зависимостей, 

латентно присутствующих в исходной матрице. Структура зависимостей 

определяется весовыми функциями термов для каждого документа. 

Результатом работы будет программное обеспечение для латентно-

семантического анализа текста.  
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Стабільність зайнятості громадян – важливий соціально-економічний 

показник. Під час переходу до ринку стабільність зайнятості різко знижується. 

В результаті банкрутства, зменшення обсягів виробництва, реструктуризації 

підприємств в Україні відбувається масова ліквідація робочих місць, звільнення 

людей. Це, безумовно, пов'язано із додатковими економічними та 

психологічними втратами.  

Однією з державних установ, що займається цими проблемами, є служба 

зайнятості України. Основним завданням служби зайнятості України є 

здійснення конкретних заходів, спрямованих на контроль над рівнем безробіття 

та працевлаштування, управління трудовими ресурсами, видачу допомоги та 

захист тих громадян, які опинилися за рамками трудової діяльності. Умовою 

такої діяльності є систематичне вивчення процесів, які відбуваються на ринку 

праці. Саме для цього центрами зайнятості всіх рівнів розробляються і ведуться 

статистичні звіти про безробіття та працевлаштування. Вони дають досить 

повну, необхідну інформацію для аналізу стану ринку праці. 

В сучасних умовах ефективно вирішувати подібні задачі можливо тільки за 

наявності відповідних засобів зберігання та обробки даних, які, у свою чергу, 

базуються на використанні сучасних інформаційних технологій. Це є 

необхідним для розробки ефективних програм зайнятості населення, які 

формуються виходячи з ситуації, що склалася на ринку праці та прогнозу його 

розвитку [1]. 

З цього витікає потреба у інформаційній системі, яка дозволить зберігати 

та обробляти відповідні статистичні дані та складати статистичні звіти на 

підставі вхідних статистичних даних. 

На підставі аналізу предметної області було розроблено базу даних, а 

також алгоритмічне та програмне забезпечення, що дозволяє робити прогноз 

змін показників щодо рівня безробіття та працевлаштування. Реалізація 

системи забезпечить оперативність і своєчасність передачі інформації, доступ 

керівництва та фахівців центрів зайнятості до даних, що відображає адекватну 

ситуацію на ринку праці, можливість обробки статистичної інформації, 

здійснення прогнозування вибраних показників, складання звітів діяльності 

центрів зайнятості.  
У якості методів прогнозування було використано два найбільш 

поширених методи, а саме метод найменших квадратів і метод ковзних 
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середніх для знаходження невідомих коефіцієнтів лінійної функції від багатьох 

змінних [2,3]. 

Програмне забезпечення було реалізовано за допомогою мови 

програмування C#. В якості інструментального засобу розробки було обрано 

платформу Microsoft Visual Studio, а у якості системи управління базами 

даних – Microsoft SQL Server.  

Узагальнену структуру інформаційної системи можна представити у 

вигляді діаграми класів, яка зображена на рисунку 1. 

 

 

Рис. 1 – Діаграма класів інформаційної системи  

Програмне забезпечення було доведено до робочого стану, його 

працездатність було перевірено на контрольних розрахунках. 

Таким чином, у ході виконання роботи були вивчені особливості ринку 

праці в Україні та Харківській області, структура і функціонування Державної 

служби зайнятості в цілому і кожного центру зайнятості окремо, розглянуті 

документообіг Харківського обласного та районних центрів зайнятості, 

структура звітності та процедура її формування, заходи служби зайнятості, 

пов'язані з працевлаштуванням безробітних.  
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На сегодняшний день все больше предприятий сталкиваются с 

необходимостью выбирать лучшие варианты выполнения своих бизнес-

процессов для обеспечения своей конкурентоспособности. Для этого 

предприятия используют различные подходы к моделированию бизнес-

процессов. На основе построенных моделей AS IS (как есть) анализируется 

текущее состояние процесса, определяются и устраняются недостатки. В 

результате анализа формируется модель бизнес-процессов TO BE (как должно 

быть) и рекомендации по внедрению изменений. 

Большинство бизнес-процессов современных предприятий являются 

сквозными – такими, в выполнении которых задействованы сотрудники 

различных функциональных подразделений. Поэтому перестройка модели 

бизнес-процесса из состояния AS IS в состояние TO BE должна выполняться с 

учетом особенностей организационной структуры предприятия. Формализовать 

такую зависимость предлагается с использованием метода DSM (Design 

Structure Matrix). В упрощенном виде модель бизнес-процесса может быть 

описана графом: 

       0 0,D S L  

где  0 1, , nS s s  – множество символов модели бизнес-процесса (процессы, 

работы); 

 0 1, , rL l l  – множество связей модели бизнес-процесса; 

n  – количество символов модели бизнес-процесса; 

r  – количество связей модели бизнес-процесса. 

Функциональные подразделения предприятия, которые задействованы в 

выполнении бизнес-процесса, представим в виде множества  1, , mE e e . Тогда, 

представляется возможным построить матрицу DSM  размерности 

   n m n m   , строкам и столбцам которой соответствуют работы , 1,2, ,is i n  

бизнес-процесса и функциональные подразделения , 1,2, ,je j m  предприятия. 

Построенная матрица DSM  относится к классу MDM (Multiple Domain Matrix) 

матриц, предназначенных для представления и анализа структуры системы, 

которая состоит из элементов различных типов – такой системой является 

бизнес-структура предприятия, включающая в себя множество бизнес-

процессов, функциональных подразделений и связей между ними. Матрица 

MDM является расширением двух других типов матриц – DSM и DMM 
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(Domain Mapping Matrix). Матрица DSM предназначена для представления и 

анализа зависимостей между объектами одного типа, а матрица DMM – для 

представления и анализа зависимостей между объектами разных типов. 

Матрица DMM, в свою очередь, содержит матрицы DSM на диагонали и 

матрицы DMM вне диагонали. Элементами 
ijm  матрицы Binary DSM могут 

быть значения 1ijm   – если объект j  зависит от объекта i , и 0ijm   – в 

противном случае. Для заполнения матрицы Numeric DSM используются 

измерения в интервале  0;1ijm  , который характеризует степень зависимости 

объекта j  от объекта i . 

Для анализа матриц DSM, как правило, используются алгоритмы 

фрагментации (partition), в результате которых вдоль диагонали образуются 

группы взаимосвязанных элементов. Рассмотрим следующий пример: 

 

  
а б 

Рис. 1 – Фрагмент модели бизнес-процесса страховой компании: a – AS IS; б – TO BE 

 

Для модели AS IS (рис. 1) построим матрицу 1DSM  и применим к ней 

реализованный в Octave алгоритм фрагментации. Получим матрицу 2DSM : 

1 3

2 4

3 2

1 2

4 2

1 1

2 1

0 00 1 0 0 1 1 0 1 0 1

1 00 0 1 0 1 1 0 0 0 1

1 00 0 0 1 0 1 1 0 0 1

0 0 0 0 1 1 0 11 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0

s s

s s

s s

s e

e e

e s

  
  
  
  
    
  
  
        

DSM DSM . 

где  1 2 3 4, , ,s s s s  – работы бизнес-процесса Damage claiming process (рис. 1); 

 1 2,e e  – элементы организационной структуры (рис. 1). 

Рассмотренный метод DSM предлагается использовать для представления 

и анализа бизнес-структуры предприятия. На основании матрицы 2DSM  

выработаны рекомендации по построению модели TO BE (рис. 1), которая 

включает изменения, как бизнес-процессов, так и организационной структуры 

предприятия. 
Список литературы: 
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Портфельне інвестування для фізичної особи – це можливість зберегти та 

примножити свої кошти. З початком цього процесу одразу ж стає питання: в які 

саме активи та скільки грошей потрібно інвестувати, щоб отримати задовільний 

прибуток. Потрібна інформація, яка підтвердить правильність дій інвестора. 

Будь-які інвестиційні рішення пов'язані з певними ризиками. Чим більше 

пропонована за цінним папером прибутковість, тим вищий ризик використання 

таких фінансових інструментів. Інвестиційний портфель, в якому питома вага 

кожного з видів активів не є домінуючим, називають диверсифікованим. Такий 

портфель володіє меншим ступенем ризикованості. 

Виходячи з цього, задача формування структури інвестиційного портфеля 

в умовах ризику завжди є актуальною та являє собою ключову роль в початку 

та продовженні успішної роботи інвестора. Саме від цього етапу залежить 

муйбутній прибуток, а як раз це і є основною метою інвестування. 

З метою мінімізації ризиків розглядається інвестиційний портфель 

фізичної особи, що складається з ризикових вкладень (звичайних акцій). 

Пропонується визначати таку структуру інвестиційного портфеля, при якій 

ризик інвестування буде мінімальним. 

Розглядається одна з основних портфельних теорій: модель Марковіца, яка 

є фундаментальною у теорії портфельних інвестицій. Враховуючи те, що 

декілька елементів даної моделі визначаються на основі статистичних даних, то 

вони є випадковими величинами, отже дана модель була розглянута в 

стохастичній постановці. 

Було проведено перетворення стохастичного аналога моделі Марковіца на 

її детермінований еквівалент. Розглянуто метод штрафних функцій, та метод 

Пауелла, які застосовуются для вирішення отриманої задачі. 

Також для вирішення даної задачі було розроблено відповідне програмне 

забезпечення, за допомогою якого проведені чисельні розрахунки реальної 

задачі формування структури інвестиційного портфеля в умовах ризику. 

Результати розрахунків дозволяють фізичній особі, інвестору, зберегти та 

примножити свої кошти, при цьому ризик інвестування буде мінімальним. 

 
Список літератури: 
1. Игонина, Л. Л. Инвестиции/ Л. Л. Игонина // М.: Экономистъ. – 2005. – 478 С. 
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Багато підприємств мають справу з коштовностями та дорогим 

устаткуванням будь то магазин, банк, завод, склад чи інше тому послуги 

охорони, а саме системи відеоспостереження користуються достатньо великим 

успіхом. Відеоспостереження(англ.Closed-circuittelevision, CCTV) — система 

передачі інформації звідеокамер, телевізійних камер на обмежену кількість 

записуючих пристроїв та/або для автоматичного аналізу зображення[1]. 

Стандартна система відеоспостереження складається з: 

 Відеокамери 

 Відеореєстратора 

Нажаль сучасні носії мають обмежений обсяг пам’яті, але існує камера, яка 

дозволяє вести зйомку лише при наявності руху Щоб уникнути зайвих витрат 

на ці датчики можна перекласти завдання визначення наявності руху з 

апаратних засобів на програмне забезпечення.  

Теорія розпізнавання образів – розділ кібернетики, що розвиває теоретичні 

основи й методи класифікації предметів, явищ, ситуацій і т. п., які 

характеризуються кінцевим набором деяких властивостей[2]. Основними 

критеріями для нашої роботи було: освітленість, швидкодія, проміжок часу, на 

якому потрібно вести зйомку, та вільний обсяг пам’яті на носії. 

Розглянемо структуру растрового зображення. RGB (скорочено від англ. 

Red, Green, Blue — червоний, зелений, синій) — адитивна колірна модель, за 

якою червоне, зелене та синє світло накладаються разом, змішуючись у 

різноманітні кольори[3]. Колір екрану ( ), освітлений кольоровим 

прожектором, позначається як , де R,G,B – значення відповідно 

червоного, зеленого та синього каналів. Отже може бути визначена відстань 

між двома кольорами за наступною формулою: 

,  

де  – два кольори, подані у вигляді ; а –їх відповідні 

компоненти. 

Мета роботи. Оскільки усі сучасні системи охоронного спостереження 

коштують чимало, то метою цієї роботи було створити програмне забезпечення, 

яке буде використовувати в якості вхідних даних лише зображення, що 

надходить з камери і швидко виявляти наявність руху.  

http://teacode.com/online/udc/00/004.932.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Рис. 1 – Робота програми в режимі очікування 

 

На Рис.1 зображення відрізняється лише на 0.01% від «зразкового», отже 

програма не веде відео зйомку. Якщо більш 10% пікселів будуть відрізнятися 

від «зразкового» зображення, то камера почне вести запис. 

 

 
Рис. 2 – Робота програми у режимі запису 

 

Оскільки 32% пікселів на Рис.2 відрізняються від «зразкового», то камера 

почала знімати. Якщо кількістьпікселів, що відрізняються стане менша ніж 5% 

програма перестане вести запис. 

В результаті виконання роботи було отримане програмне забезпечення, яке 

здатне швидко виявляти наявність руху на зображенні при належному 

налаштуванні, та зберігати запис в файлах з невеликим обсягом. 
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Данная работа посвящена анализу формирования инвестиционной 

политики [1]. Были рассмотрены методы оценки эффективности и риска 

инвестиционных проектов, а также вопросы формирования инвестиционного 

портфеля. Также в работе был реализован и информационную поддержку задач 

формирования портфеля проектов для коммерческих предприятий. 

Алгоритмическое обеспечение для решения задачи формирования 

инвестиционной политики состоит в оценке эффективности проекта оценка 

рисков и прогнозирование денежных потоков проекта и портфеля проектов. 

В ходе выполнения работы было разработано информационное и 

программное обеспечение для разработки инвестиционной политики. 

Поскольку решаемая задача является слабоструктурированной, то была 

разработана система поддержки принятия решений. Разработанная СППР 

(системы поддержки принятия решений) дает возможность инвестору 

рассчитывать основные проектные показатели, прогнозировать прибыль по 

проектам. Это позволит принимать решения о выборе и реализации проектов. 

Также разработанная система позволяет оценить последствия принимающих 

решений для эффективной инвестиционной деятельности, дает возможность 

сформировать портфель проектов на базе выбранной инвестиционной 

стратегии [2]. 

В рамках этой работы предложено СППР, которая может быть 

интегрирована в систему стратегического управления коммерческого 

предприятия, что позволит увеличить эффективность инвестиционных 

решений, которые принимаются. 

В данной работе рассмотрен процесс формирования инвестиционной 

политики, методы оценки эффективности и риска инвестиционных проектов, а 

также вопросы формирования инвестиционного портфеля. Также реализовано 

программное и информационное обеспечение для задачи формирования 

портфеля проектов для коммерческого предприятия. Алгоритмическое 

обеспечение решения задачи формирования инвестиционной политики состоит 

из блоков оценки эффективности проекта, оценки риска проекта, 

прогнозирование денежных потоков и формирование портфеля проектов [3]. 

Для формирования инвестиционного портфеля в ходе решения задачи 

реализуется выбор наиболее перспективных для инвестирования отраслей, 
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формируется начальное множество проектов, для которых осуществляется 

прогнозирование денежных потоков, оценка риска и эффективности. На 

основании полученных данных лицо, формирующее решение (ОФР), 

осуществляет выбор инвестиционных проектов для реализации. ОФР не 

формирует инвестиционный портфель при условии субъективности и 

неопределенности полученной информации. В этом случае решается задача 

многокритериальной оптимизации (критериев выступают максимизация 

чистого дохода и минимизация риска). В результате решения этой задачи 

формируется инвестиционный портфель, который при существующих 

ресурсных ограничениях максимизировал чистый доход при минимальных 

рисках. 

Формирование инвестиционного портфеля осуществляется на основе двух 

критериев: максимизация суммарных экономических выгод и минимизация 

суммарного риска по всем проектам. В данной работе оценка экономической 

выгоды осуществляется на основе показателей чистого приведенного дохода, 

индекса рентабельности и срока окупаемости. Поскольку за каждым проектом 

эти показатели могут давать разные оценки эффективности проекта, то 

предлагается использовать агрегированный показатель эффективности 

проектов. 

В работе разработан алгоритмический модуль СППР, который состоит из 

блока оценки и выбору направлений инвестиционной деятельности, оценки 

эффективности проекта, оценки риска проекта, прогнозирования денежных 

потоков и формирования портфеля проектов [4]. 

СППР реализована в виде программного комплекса, работоспособность 

которого было проверено на контрольном примере. Проведен анализ 

полученных результатов расчетов. 

Предложено процедуры формирования динамического портфеля проектов 

на стратегическом периоде, как совокупности портфелей по интервалам 

периода. Реализация этих процедур позволит инвестору учесть динамический 

характер инвестиционного рынка (перенос сроков и условий инвестирования), 

изменения в инвестиционной политике (изменение соотношения риска и 

эффективности) и при этом достигать основной цели – максимизации 

инвестиционного дохода при  приемлемом уровне риска.  
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На сегодняшний день интернет развивается очень быстро. Согласно 

последним данным аналитического отчёта, 1 января 2016г. количество сайтов в 

Интернете равно показателю в 1 022 954 603млрд. Общее количество сайтов, 

вошедших в структуру глобального Интернета, значительно увеличилась - еще 

в начале 2015 года количество URL составляло около 861 379 152 млн., тогда 

как сейчас она превышает 1 млрд. 

В результате роста посетителей киберпространства, разработка сайта 

становится актуальной для значительно большего числа пользователей. 

Актуальность создания сайта заключается в том, чтобы довести сведения 

определенной тематики к неограниченному, разнородного круга людей так, 

чтобы им было удобно, а потому, в чьих интересах он создан, было выгодно. 

Всё отчётливее становится потребность в создании сайтов максимально 

информативных, функциональных и удобных для пользователя. 

Существует три метода создания сайтов: 

1. Метод разработки сайта с нуля наиболее длительный и трудоёмкий. Он 

требует знаний языка веб-программирования, опыт работы с базами данных и 

навыки в веб-дизайне. Если нет знаний в этих областях можно обратится к 

специалистам, но на это потребуются большие финансовые вложения. 

2. Использование систем управления сайтом(CMS) широко используемый 

метод. CMS - программное обеспечение, позволяющее пользователям 

размещать или изменять уже размещенную на сайте информацию без 

привлечения разработчиков сайта. На сегодняшний день широко используются 

такие системы, как WordPress, Joomla, Django, Drupal и прочие, которые 

идеально подойдут для сайтов. Использование CMS предоставляет доступ к 

множеству современных шаблонов и схем построения, а также значительно 

ускоряет и упрощает работу разработчика [4]. Как в случае в разработке сайта с 

нуля для реализации качественного сайта на CMS нужны определённые знания 

или финансовые вложения. 

3. Использования конструктора сайтов самый простой метод, поскольку не 

требует обладать знаниями в веб-программировании и веб-дизайне. 

Конструктор сайта – это бесплатная онлайн система, позволяющая из готового 

типового набора модулей и компонентов собрать готовый сайт и сразу 

разместить его в интернет. Возможность оперативно создавать полноценные 
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ресурсы различной направленности. Используя конструктор, сразу виден 

результат своей работы. Таким образом, конструктор сайтов гораздо более 

лоялен к разработчику, он может прощать различные ошибки, в отличие от 

любой CMS.  

Целью данной работы является создание конструктора сайтов, который 

расширит охват потенциальных клиентов, и даст возможность по-настоящему 

просто и удобно, без наличия специальных знаний, заниматься созданием и 

продвижением своего сайта. Чтобы каждый пользователь мог построить себе 

сайт без участья программиста, без покупки, настройки хостинга и домена, при 

этом системой можно пользоваться бесплатно. 

Функционирование разрабатываемой платформы основывается на 

использовании базы данных, в которой будет содержаться вводимая 

пользователем информация. Для хранения информации в базе данных 

необходимо предварительно определить группы и параметры данных, свести 

эту информацию в реляционные таблицы и установить между ними связи. 

Кроме того, необходимо задать первичные ключи и индексы, нормализовать 

структуру. Конечным результатом проектирования будет схема БД и типовой 

сценарий SQL на ее основе [3]. 

Для пользователей предоставлен набор готовых уникальных шаблонов, 

созданных на HTML5 с CSS-препроцессором less и адаптивным дизайном. 

Ключевым фактором, отличающий платформу от других инструментов для 

создания сайтов – модульный редактор. В качестве методов редактирования 

применяются WYSIWYG и drag-and-drop. Сочетание этих методов позволяет 

пользователю выполнять с элементами и блоками сайта основные действия: 

добавлять, удалять, изменять, перемещать при помощи одной лишь мыши. 

Результат изменений сразу же можно увидеть в режиме предварительного 

просмотра [1]. 

В ходе исследования конкурентов была разработана UX стратегия, на 

основе которой построена платформа для создания сайтов. Платформа 

позиционируется как WYSIWYG-решение и ориентирована для создания 

малого и среднего бизнеса в интернете. Предлагаемые конструктором шаблоны 

и простота настроек помогут пользователю без знаний веб-программирования 

создать качественный сайт. 

 
Список литературы: 

1. Фрейн, Б. HTML5 и CSS3. Разработка сайтов для любых браузеров и устройств / Б. 

Фрейн // СПБ: Питер. – 2013. – С. 304. 

2. Хендерсон, К. Профессиональное руководство по SQL Server. Структура и реализация 

/ К. Хендерсон // Вильямс. – 2006. – С. 1056. 

3. Зандстра, М. PHP. Объекты, шаблоны и методики / М. Зандстра // Вильямс. – 2011. –  

С. 560. 

4. Маркотт И. Отзывчивый веб-дизайн / И. Маркотт // Манн, Иванов и Фербер. – 

2012. – С. 176. 



Х Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

Матеріали конференції, 2016. Ч. 1. 24 

УДК 658.506  

 

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ТА РОЛІ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 

ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ В СТРУКТУРІ 

УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Г. О. МАШЕЙКО
1*

,  Д. Л. ОРЛОВСЬКИЙ
2 

 
1
 магістрант кафедри ПІІТУ,  НТУ  «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

2
  доцент кафедри ПІІТУ, канд. техн. наук,  НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

*
email: hannamasheiko@gmail.com 

 

Активний пошук джерел конкурентоспроможності в сучасних умовах 

глобалізації економіки передбачає посилення уваги до можливостей створення 

додаткових цінностей для споживача на основі міжфірмових взаємовідносин, а 

саме побудови підприємством взаємовідносин з партнерами – 

постачальниками, дистриб’юторами, споживачами, іншими, кожен з яких 

вносить свій внесок у забезпечення конкурентних переваг товару на ринку. 

Стабілізація ринкової ситуації переорієнтовує увагу підприємства на пошук 

шляхів утримування клієнтів та підвищення їх лояльності. Тобто основою 

стратегії успішного існування і подальшого розвитку підприємств на ринку стає 

ефективне управління взаємовідносинами з клієнтами, тобто застосування CRM 

– стратегії. 

Для вирішення поставленої задачі необхідно визначити що з себе 

представляє клієнтоорієнтована стратегія та визначити яку роль відіграє 

ситуаційне управління взаємовідносинами з клієнтами. 

CRM (Customers Relationship Management – управління взаємовідносинами 

з клієнтами) – це клієнтоорієнтована стратегія, ґрунтована на застосуванні 

передових управлінських і інформаційних технологій, за допомогою яких 

компанія вибудовує взаємовигідні стосунки зі своїми клієнтами [1]. 

CRM розширює концепцію продажу від дискретної дії, виконаної 

продавцем, до безперервного процесу, що залучає кожного співробітника 

компанії. Це – мистецтво і наука збору і використання інформації про клієнтів, 

що дозволяє підвищувати лояльність клієнта і збільшувати його цінність. 

Як відомо, взаємовідносини із споживачами тим цінніші, чим довше 

підприємство співпрацює з найбільш вигідними для нього споживачами. 

Результати досліджень доводять, що у більшості галузей прибуток від кожного 

споживача росте у міру його співпраці з підприємством, а для компенсації втрат 

від одного старого клієнта, що пішов, необхідно притягнути декілька нових [2]. 

Проте, щоб отримати максимум переваг від використання 

клієнтоорієнтованої технології, потрібна інформаційна система, що забезпечить 

підтримку управління взаємовідносинами з клієнтами та вирішить два основні 

завдання: по-перше, дасть підприємству детальну інформацію про кожного 

клієнта, зібрану з усіх каналів взаємодії з ним; по-друге, надасть кожному 

клієнтові можливість бачити комплексну детальну інформацію про компанію і 

mailto:hannamasheiko@gmail.com
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усі можливі канали взаємодії з нею. Вона повинна інтегрувати практично усі 

системи управління, у тому числі фінансові і виробничі, щоб запобігти ситуації, 

коли важлива призначена для користувача інформація виявляється "замкнутою" 

у базах цих різних підрозділів. На думку провідних світових аналітиків, 

зростання ринку CRM – продуктів збережеться і в подальші роки, оскільки 

питання ефективної роботи системи продажів, залучення і утримання клієнтів 

залишається на сьогодні одним з найбільш ключових. Попит на CRM – системи 

зберігатиметься стабільним. 

Слід зазначити, що при прийнятті рішень фахівець який працює з 

клієнтами змушений приймати управлінські рішення в умовах невизначеності. 

Як відомо при взаємодії з клієнтами виникає багато різних ситуацій. Рішення 

доводиться приймати виходячи з поточної ситуації, а це значить, що фахівець 

може покластися тільки на власне емпіричне мислення однак такий варіант 

може призвести до неправильного рішення і як наслідок  призвести до втрати 

клієнта. Для того щоб організувати ефективну взаємодію з клієнтом ці ситуації 

вимагають опису, узагальнення і накопичення досвіду, пов’язаного з ними. У 

такому випадку можуть використовуватися методи ситуаційного управління. 

Ситуаційне управління дозволяє здолати труднощі управління 

слабоструктурованими об'єктами шляхом використання професійного досвіду і 

знань, накопичених в конкретній проблемній області [3]. 

Суть ситуаційного підходу полягає в тому, що придатність різних методів 

управління визначається конкретною ситуацією. Оскільки існує велика 

кількість чинників як в самому об'єкті управління, так і в зовнішньому 

середовищі, не існує єдиного кращого способу управління цим об'єктом. 

Найефективнішим методом в конкретній ситуації є той, який понад усе 

відповідає ситуації і максимально адаптований до неї. 

Отже, в сучасних умовах основою стратегії успішного існування і 

подальшого розвитку підприємств на ринку стає ефективне управління 

взаємовідносинами з клієнтами. Однак як стало зрозуміло одна CRM – 

стратегія не принесе бажаного результату, необхідно також використовувати 

ситуаційне управління для успішної взаємодії і вирішення будь-яких 

проблемних ситуацій. Задоволення запитів і потреб кожного клієнта може 

дозволити компанії отримати нові можливості для збуту товарів і послуг та 

стати ключовим чинником стійкого розвитку і джерелом довгострокової 

конкурентної переваги компанії на ринку. 

 
Список літератури: 
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Аналізуючи ринкові дані про результати продаж з 2000 року, можна 

відзначити, що спостерігалася стійка позитивна динаміка розвитку як світового, 

так і українського ринку полістиролу [1], яка була зламана світовою 

фінансовою кризою влітку 2008 року. Крім того, розширюється спектр 

застосування полімерних виробів в товарах електронної, радіотехнічної, 

сільськогосподарської, будівельної промисловості. Тому що їх використання 

дозволяє знижувати собівартість та поліпшувати якість кінцевої продукції. 

Тому виробники полімерних виробів безперервно вирішують актуальну задачу 

моделювання цінових операцій в часі. Як цінову операцію вони розглядають 

процес встановлення ціни на полімер шляхом перемов. 

Розв’язання даної задачі, в першу чергу, пов’язано з розробкою 

програмного забезпечення, яке допомагаю обробляти ринкові дані та 

моделювати ринкові ситуації і операції щодо визначення ціни на полімери. 

Об’єктом дослідження даної роботи є процес побудови парадигми «карта 

ринку» на основі збору даних із ринку. Предметом дослідження – програмне 

забезпечення для дослідження цінових операцій ринку полімерів, що 

ґрунтуються на парадигмі «карта ринку».  

На вхід програмного забезпечення подається набір параметрів, а саме: дата 

початку дослідження, кінцева дата дослідження, вид полімеру, ціна на певний 

полімер у певному регіоні, середня ціна на товар у регіоні. На виході 

програмного забезпечення необхідно отримати побудовану карту ринку. 

Оскільки цінова операція – це процес встановлення ціни на полістирол між 

покупцем та споживачем шляхом перемови, тоді постановку задачі побудови 

карти ринку будемо формулювати наступним чином: на основі асортиментної 

карти (яка включає дані про об’єм випуску заданої марки полістиролу, 

виробника, джерело інформації тощо) отримати карту ринку, яка відображає 

можливі зв’язки між виробником та споживачем полістиролу. Кожний зв’язок 

між виробником та споживачем характеризує той факт, що між цими гравцями 

ринку може виникнути контрактні зобов’язання, а як наслідок, встановлена 

ціна на полістирол заданої марки. Ця встановлена ціна може вплинути на ціни 

всього ринку. 

Аналіз вітрин даних дозволяє побудувати карту ринку полістиролу. На 

рисунку 1 показано одну з таких моделей для подальшого застосування на 

mailto:your@email.com
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практиці. В якості результату було побудовано вітрину даних для полістиролу 

марки GPPS та марки HIPS від різних виробників. 

Як свідчать результати виконаних тестових експериментів, бізнес 

аналітика ринку ПС, який представляє інтереси трейдера, більш за все цікавить 

той факт, який виробник з ким з його конкурентів має зв’язок. Цей факт 

дозволяє виконувати перемови щодо встановлення ціни більш ефективно [2]. 

 

 
 

Рис. 1 – Побудова карти ринку полістиролу 

 

Актуальність задачі моделювання ціни на ПС полягає в тому, що такий ін-

струмент як ціна впливає, по-перше, на прибуток підприємства, а, по-друге, на 

стратегію поведінки підприємства на ринку в найближчий перспективі. Тому в 

роботі на першому етапі було проведено аналіз проблеми ціноутворення для 

ринку ПС в Україні. Як результат сформована постановка задачі моделювання 

цінових операцій.  

Для її розв’язання в роботі запропонована схема вирішення, яка 

розроблена  на основі критичного аналізу методів технології добутку та сховищ 

даних. До цього порівняльного аналізу увійшла теорія мереж Петрі.  

На третьому етапі виконання роботи, керуючись схемою вирішення задачі, 

була розроблена функціональна структура програмного забезпечення, що 

реалізує підхід до розв’язання задачі. Тестовий приклад був обраний таким 

чином, щоб перевірити як програмне забезпечення буде формувати 

асортиментні карти 

 
Список літератури: 
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Ігрова індустрія з кожним роком набуває все більшої популярності і як 

наслідок приносить своїм творцям багато грошей. Проте, слід визначити які ж 

ігри найбільш подобаються користувачам, і яким жанром ігор слід займатися 

більш ретельно. Наприклад, грою типу Action чи Arcade. Вподобання ігор може 

буті різним у залежності від країни, з якої походить користувач. Наприклад в 

США у 2014 році найбільш бажаним жанром став Action, другу сходинку 

зайняв Shooter, а третю Sport games [1]. У інших країнах рейтинг відомості ігор 

може відрізнятися, проте завжди є такі, що входять до рейтингу 

найпопулярніших по всьому світу. У цьому списку завжди є ігри жанру Action, 

Shooter та RPGs. Наприклад, легендарними іграми стали Gothic, Witcher 3, Call 

of Duty, Stalker та багато інших [2]. Проте кожна з них схожа на іншу своїм 

великим світом по якому подорожує гравець. Такий світ може сягати десятків 

кілометрів. Це називається ігровим оточенням, яке складається з елементів 

ландшафту. Такими елементами можуть стати камінці, гілки, дерева та багато 

інших, число яких важко перелічити.  

Постає питання яким чином розставляти ці об’єкти, робити це вручну 

займе безліч часу. Також існують правила розташування, наприклад дерева 

можуть рости вертикально, навіть на похиленій ділянці. А хаотично 

розташовані об’єкти не виглядають реалістично. Процедурний спосіб 

передбачає набір готових правил, за якими розташовуватимуться елементи 

ігрового ландшафту. Цей спосіб набагато швидший, за якісь секунди можна 

розташувати сотні об’єктів. Проте задані правила не завжди будуть 

відображати суб’єктивно привабливий світ. Для отримання найкращого 

результату, а саме здобути швидкість та задуману дизайнером привабливість, 

необхідно об’єднати ручний та процедурний спосіб. 

Таким чином, необхідно створити модуль статичної екосистеми, який 

допоможе дизайнерам рівнів програмно розташовувати довільну кількість 

елементів ландшафту у ігровому світі. Також дизайнер повинен мати змогу 

задавати правила розташування елементів. Наприклад розташовувати обломки 

скелі у підніжжя гори з більшою щільністю ніж вздовж неї, або дерева повинні 

мати кут нахилу, проте не настільки великий, щоб доторкнутися до поверхі на 

якій росте. Також існує необхідність обладнати тривимірними елементами 

лише зазначену ділянку, а не весь ландшафт одразу, дизайнер повинен 

самостійно обирати цю частину місцевості. Ця ділянка може бути нерівною та 
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мати кут нахилу. Таким чином, метою даної роботи є розробка модуля 

статичної екосистеми для створення ігрових застосунків у Unity 3D. 

Для виконання поставленої задачі, важливою властивістю модуля стало 

використання нейромереж у якості навченої системи. Модуль дозволяє 

дизайнеру ігрових рівнів власноруч створювати правила розташування на 

основі данні о декількох об’єктах. Потім навчена нейромрежа зможе 

застосувати отримані правила для розташування довільної кількості 

тривимірних об’єктів. Варто відзначити, що у роботі нейромережа 

використовується у якості чорного ящика інтерполюючого правила 

розташування тривимірних об’єктів, які створив дизайнер.  

Даний модуль допоможе заповнити рівні у ігрових застосунках, які в свою 

чергу, було створено за допомогою рушія Unity 3D. У грі Skyship Aurora, жанру 

Action RPG, модуль статичної екосистеми було використано для створення 

двох рівнів демонстраційної версії гри (рис. 1). 

 

  
а б 

Рис. 1 – Використання модуля для гри Skyship Aurora : a – перший рівень гри; б – 

другий рівень гри 

 

У результаті роботи було розроблено модуль статичної екосистеми для 

створення ігрових застосунків у Unity 3D, який допоможе пришвидшити процес 

створення ігрового оточення, яким подорожує гравець. Це дозволить 

мінімізувати витрати на створення гри. Далі буде створений механізм, який 

дозволить створювати суб’єктивно привабливі екосистеми не тільки для ігрової 

індустрії, але й для індустрії кіно.  
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Анализ деятельности предприятия является ключевой составляющей 

процесса управления предприятием. Для того чтобы предприятие смогло 

эффективно функционировать в современных экономических условиях, 

необходимо уметь и вовремя проводить анализ его деятельности. Одним из 

подходов к решению задач анализа является ситуационный анализ. Он 

позволяет организовывать и направлять процесс активного сбора, оценки и 

переработки имеющейся первичной информации и воспроизведения новой, 

вторичной информации как аналитического, так и прогнозного характера. В 

рамках ситуационного анализа выполняется анализ, оценка и прогнозирование 

показателей, отражающих достижение стратегических и тактических целей 

предприятия, которые являются базой для достижения основной цели 

предприятия. Анализ деятельности предприятия, прежде всего, базируется на 

анализе таких показателей. 

При проведении ситуационного анализа деятельности предприятия в 

качестве основных данных используются значения показателей, которые 

отображают особенности деятельности данного предприятия. Все эти 

показатели формируют комплексную систему показателей. Примером такой 

комплексной системы показателей может быть сбалансированная система 

показателей (ССП). Идея сбалансированной системы показателей (BSC – 

Balanced Scorecard) отвечала желаниям менеджмента найти взвешенный набор 

монетарных и немонетарных показателей для управленческих целей, которые 

находятся внутри предприятия. Новая система направлена, прежде всего, на 

увязку показателей в денежном выражении с операционными измерителями 

таких аспектов деятельности предприятия, как удовлетворенность клиента, 

внутрифирменные хозяйственные процессы, инновационная активность, меры 

по улучшению финансовых результатов. Таким образом, она призвана дать 

ответы на четыре важных для предприятия вопроса: как его оценивают клиенты 

(аспект клиента); какие процессы могут обеспечить ему исключительное 

положение (внутрифирменный аспект); каким образом можно добиться 

дальнейшего улучшения положения (аспект инноваций и обучение); как 

оценивают предприятие акционеры (финансовый аспект) [1]. 

Ответы на эти вопросы зависят от постановки целей, которые "выводятся" 

из стратегии предприятия, а потом "переводятся" в показатели системы 

управления. В ходе дискуссий обсуждаются не только целевые установки, но и 
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измерительные целые показатели задачи на плановый период и необходимые 

для них выполнение меры. 

В рамках сбалансированной системы показателей необходимо различать 

показатели, которые измеряют достигнутые результаты, и показатели, которые 

отображают процессы, содействующие получению этих результатов. Обе 

категории показателей должны вязаться друг с другом, поскольку для 

достижения первых необходимо реализовать вторые. 

Методика ССП предлагает четыре направления оценки (рис. 1), которые 

отвечают за все значимые вопросы в компании, которые и находятся в сложных 

зависимостях между собой. Они взаимосвязаны и необходимы для успешной 

работы любой компании. Однако для разных компаний эти направления имеют 

разную ценность (вес) [2]. 

 
Рис. 1 – Направления оценки по концепции ССП 

Для каждого направления выбираются количественные индикаторы, с 

помощью которых предполагается определение эффективности работы. Такими 

индикаторами выступают ключевые показатели эффективности. 

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) – это 

взаимозависимый и внутренне согласованный набор маркеров, по которым 

руководство может в текущем режиме оценивать успешность деятельности 

компании. КПЭ могут быть как финансовыми, так и не финансовыми, 

количественными и качественными. КПЭ могут быть разработаны для любого 

подразделения и сотрудника компании. 
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Сегодня трехмерное моделирование стало неотъемлемой частью нашей 

жизни и применяется все в больших областях человеческой деятельности. 

Современный ландшафтный дизайн и проектирование сложно представить без 

3D-моделирования.  

Трехмерная визуализация позволяет увидеть дизайн ландшафта, его 

видовые точки и создавать качественные модели. Существует несколько 

основных принципов представления данных для хранения информации о 

ландшафтах[1]: 

 Использование регулярной сетки высот (или еще другое название карта 

высот — HeightMap). 

 Использование иррегулярной сетки вершин и связей, их соединяющих 

(т.е. хранение простой триангулизированной карты). 

При использовании метода регулярной сетки высот данные 

представляются в виде двумерного массива. Обычно карту высот хранят в 

файлах картинок. Это позволяет легко вносить изменения и более-менее 

наглядно просматривать данные. Тогда двумя координатами будет положение 

конкретного пикселя на картинке, а третья координата будет представлена 

цветом (чем выше значение (прямая зависимость от яркости пикселя), тем 

больше значение высоты для этой точки). Обычно, такие картинки содержатся 

в монохромном варианте, но можно использовать и все цвета радуги. Второй 

вариант дает нам больше градаций высоты, чем предполагаемые 256 градаций в 

случае монохромного представления. 

Еще один способ представления данных для ландшафтов – иррегулярная 

сетка вершин и связей их соединяющих, они хранятся в виде трехмерных 

моделей. Это дает основной выигрыш по сравнению с картами высот. А 

именно, используется значительно меньше информации для построения 

ландшафта. В памяти необходимо хранить только значения высот каждой 

вершины и связи эти вершины соединяющие. Это дает выигрыш в скорости при 

передаче огромных массивов информации по AGP в процессе визуализации 

ландшафта. 

Но кроме достоинств у данного способа имеется и множество недостатков: 

 Алгоритмы построения ландшафтов в основном предназначены для 

регулярных карт высот. Оптимизация таких алгоритмов под этот способ 
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потребует значительных усилий. 

 Сложности при динамическом освещении – вершины расположены 

достаточно далеко друг от друга и неравномерно. 

Задание поверхности ландшафта – задание так называемого "поля высот" – 

функции вида ),( yxfz  , которая сопоставляет каждой точке ),( yx плоскости 

OXY  число z  – высоту поверхности ландшафта в этой точке. Один из способов 

задания функции f  – табличный, когда функция f  представляется матрицей T  

размера NM  , и для целых x  и y   yxTf , . Для дробных x  и y  из диапазонов 

 10 M  и  10 N  соответственно f  вычисляется интерполяцией значений 

f  в ближайших точках плоскости OXY  с целыми x  и y , а вне указанных 

диапазонов x  и y  значение функции считается неопределенным. 

Загрузка карты высот. Изначально проверяется наличие файла высот, во 

избежание ошибок. Файл загружается как изображение. Для получения 

конкретного значения высоты используется указатель на байт. Изначально, он 

устанавливается в первую позицию данных изображения, сдвигается на 

величину используемого канала изображения. Далее, в цикле значение под 

указателем помещается в массив высот, указатель сдвигается на три позиции 

вперёд, индекс увеличивается на единицу. Цикл продолжается до тех пор, пока 

не будут считаны все данные, то есть пока индекс не дойдет до значения 

квадрата размера карты. Затем память изображения очищается, и массив высот 

передаётся для дальнейшего использования. 

Алгоритм может быть представлен следующими шагами [2]: 

1. Загрузить растровую плоскую физическую карту мира. 

2. Сконвертировать её в нормализованную 8-битную карту высот. 

3. Получить с помощью displacement mapping полигональную сетку из 

растровой карты высот. 

4. Добавить карту нормалей и рельефного текстурирования. 

Сразу необходимо заметить, что только оптимизация на уровне OpenGL не 

может решить проблему производительности в целом. Безусловно, прирост 

производительности будет, но не всегда достаточный. OpenGL оптимизацию 

необходимо использовать вместе с оптимальным алгоритмом отображения 

ландшафта. Хотя, если размер карты не превышает 128x128, можно обойтись 

оптимизацией только на уровне OpenGL. 

Результатом работы является программное обеспечение для трёхмерной 

генерации географических ландшафтов различными методами, учитывая 

равномерную динамическую детализацию. Применение камеры позволяет 

наблюдать эти изменения с необходимой позиции с освещением и собственной 

системой визуализации. 
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На сьогоднішній день, інформаційні системи розвиваються, а з ними і 

розміри оброблюваних даних.  При вирішенні складних завдань, які потребують 

багато часу та обчислювальних ресурсів (пам’яті та процесорного часу), потрібні 

сучасні, передові технології. Широке застосування отримали просторово-

розподілені обчислювальні системи (ПРОС) – це макроколективи зосереджених 

обчислювальних засобів, які взаємодіють між собою через локальні та глобальні 

комп’ютерні мережі [1]. 

Метою публікації є аналіз ефективності децентралізованих алгоритмів 

управління ресурсами ПРОС та вибір найкращих з них із врахуванням 

відповідних показників. 

Централізовані засоби диспетчеризації мають суттєвий недолік: відмова 

керуючого вузла обчислювальної системи може привести к непрацездатності всієї 

системи [2]. 

Основним призначенням ПРОС є обробка (рішення) завдань. Завдання – це 

вимоги виконати паралельну програму на ресурсах ПРОС. Опис необхідних для 

вирішення задачі ресурсів формується користувачем і задається ресурсними 

запитом, що включає: паралельну програму (створену, наприклад, в моделі 

передачі повідомлень) і паспорт завдання (написаний, наприклад, на мові Job 

Submission Description Language – JSDL) [3]. 

В роботі пропонується використовувати децентралізований підхід до 

диспетчеризації задач в ПРОС. На кожній підсистемі обчислювальної системи 

знаходиться диспетчер, який взаємодіє з обмеженою кількістю інших диспетчерів 

(локальне сусідство). Колектив диспетчерів спільно вибирає ресурси для запуску 

завдань. Такий підхід характеризується низькою трудомісткістю, що дозволяє 

використовувати його в великомасштабних ПРОС. 

Користувач надсилає завдання одному з відомих йому диспетчерів ПРОС. 

Диспетчер фіксує час надходження завдання і виконує у своєму локальному 

сусідству пошук (суб)оптимальної підсистеми, на якій буде виконуватись 

рішення. Після завершення обробки реалізується доставка відповідних вихідних 

файлів на підсистему, звідки прийшло завдання. 

Кожна система управління ресурсами має: чергу, планувальник і середовище 

виконання. 
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Для розподілених обчислювальних систем з програмованою структурою 

створено ефективні децентралізовані алгоритми управління ресурсами. Проте 

застосування цих методів для просторово-розподілених обчислювальних та грід-

систем обмежена. В алгоритмах не враховується виробнича потужність 

комунікаційних каналів між ресурсами і можливість утворення черг завдань на 

підсистемах. 

Найбільш поширеними алгоритмами, застосовуваними при планування 

рішення задач, є: First-Come-First-Served (FCFS), Shortest-Job-First (SJF), Longest-

Job-First (LJF) [4]. Також набули поширення технології Backfilling і Gang 

Scheduling [5]. Перша орієнтована на підвищення ефективності обробки завдань з 

малим часом вирішення, а друга – для зниження загального часу відгуку системи. 

Крім того існують алгоритми, що враховують кілька критеріїв при плануванні 

вирішення завдань [6]. 

Таким чином, централізовані системи диспетчеризації великомасштабних 

розподілених обчислювальних систем характеризуються обчислювальною 

складністю пошуку необхідних ресурсів. Децентралізована диспетчеризація 

паралельних програм у просторово-розподілених обчислювальних та грід-

системах дозволяє підвищити їх живучість. Крім того, застосування 

централізованих систем диспетчеризації у великомасштабних просторових 

обчислювальних системах обмежене обчислювальною складністю процедур 

пошуку необхідних ресурсів. 
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При планировании производственных процессов часто приходится решать 

задачи календарного планирования, состоящие в определении 

последовательности выполнения различных работ. 

Задача календарного планирования в простейшем случае заключается в 

поиске оптимальной последовательности выпуска N продуктов на M единицах 

технологического оборудования и графика работы оборудования схемы. 

Она состоит из двух взаимосвязанных задач: оптимизации очередности 

выпуска продуктов; составление оптимального расписания работы 

оборудования. Задачи календарного планирования, как правило, не могут быть 

решены экономико-математическими методами и поэтому не дают 

оптимального результата. Обычно они решаются с помощью различных 

эвристических методов, обеспечивающих в большинстве случаев приемлемое 

решение, близкое к оптимальному [1]. Однако найти оптимальное решение 

можно решив задачу методом ветвей и границ [2]. 

Метод ветвей и границ – общий алгоритмический метод для нахождения 

оптимальных решений различных задач оптимизации, особенно дискретной и 

комбинаторной оптимизации. По существу, метод является вариацией полного 

перебора с отсевом подмножеств допустимых решений, заведомо не 

содержащих оптимальных решений. 

Общая идея метода может быть описана на примере поиска минимума 

функции f(x) на множестве допустимых значений переменной x. Функция f и 

переменная x могут быть произвольной природы. Для метода ветвей и границ 

необходимы две процедуры: ветвление и нахождение оценок (границ). 

Процедура ветвления состоит в разбиении множества допустимых значений 

переменной x на подобласти (подмножества) меньших размеров. Процедура 

нахождения оценок заключается в поиске верхних и нижних границ для 

решения задачи на подобласти допустимых значений переменной x. 

В основе метода ветвей и границ лежит следующая идея: если нижняя 

граница значений функции на подобласти A дерева поиска больше, чем верхняя 

граница на какой-либо ранее просмотренной подобласти B, то A может быть 

исключена из дальнейшего рассмотрения (правило отсева). Если нижняя 

граница для узла дерева совпадает с верхней границей, то это значение является 

минимумом функции и достигается на соответствующей подобласти. 
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Множество станков, занятых в изготовлении деталей, называют системой 

обслуживания. Для каждой детали порядок прохождения станков системы 

обслуживания устанавливается технологическим маршрутом. Технологические 

маршруты устанавливают двух типов – это, во-первых, конвейерная система 

обслуживания, в которой порядок прохождения станков одинаковый для всех 

деталей, и, во-вторых, система обслуживания з произвольным порядком 

обработки, когда каждая деталь имеет свой порядок прохождения через станок. 

В общей задаче составления расписания рассматривается система с 

произвольным порядком обработки деталей. 

В общем случае деталь обрабатывается не менее чем на одном станке. 

Обработка детали состоит в выполнении набора операций определенной 

последовательности, которая называется технологическим маршрутом. 

Следовательно, обработка всех деталей на станках системы обслуживания 

сводится к выполнению известного множества операций. 

Чтобы составить расписание, необходимо назначить время начала и 

окончания выполнения каждой операции на определенном станке путем 

нахождения таких очередностей обработки деталей на станках, которые бы 

оптимизировали заданный критерий качества расписания. 

Результатом работы является программное обеспечение, позволяющее 

строить оптимальное расписание по введенным исходным данным. 

Пользователю необходимо ввести технологический маршрут для каждой 

детали и время обработки на нем. 

Метод ветвей и границ существенно редуцирует объем формированного 

дерева решений за счет того, что на каждом шаге процесса построения полного 

решения действия по включению очередной операции в расписание 

дополняются расчетом оценки состояния создаваемого решения. 

Метод полного перебора на задачах с большим количеством вершин 

работает очень медленно, поэтому для уменьшения объема всех допустимых 

решений используются свойства задачи, такие как компактное расписание, это 

свойство позволяет при незначительных расчетах включать в поиск лишь те 

расписания, которые заведомо содержат оптимум [3]. 

Практическим способом было обнаружено, что если в решение включать 

лишь те вершины, которые принадлежат станку, на котором достигается 

компактность, то можно уменьшить количество вершин, которые ждут 

включение в расписание, потому что множество решений является множеством 

компактных расписаний и тоже имеет оптимум. 
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На сегодняшний день большую популярность в сети набирают 

одностраничные веб-приложения с динамически изменяемым контентом. 

Действительно, пользователь не хочет видеть бесконечные переходы по 

гиперссылкам, белый экран и ожидать загрузку контента «с нуля». Более 

предпочтительно для него взаимодействовать с веб-приложением путем вызова 

различных событий и видеть как меняется контент веб-страницы. 

Одним из подходов разработки SPA (Single Page Application) является 

MVC (Model-view-controller) основанный на компонентах. Данная модель 

основана на компонентах и событиях, при этом любое действие пользователя 

подразумевает полное перестроение и перезагрузку нужных частей страницы. 

Страницы управляются компонентами, которые “знают” о том, какие действия 

необходимо выполнить при возникновении тех или иных событий, таким 

образом можно имитировать работу системы подобно программированию GUI 

(Graphical User Interface ) для настольных приложений [1]. 

Для обеспечения надежного и постоянного хранения данных, 

отображаемых на странице веб-приложения, необходимо использовать базу 

данных. Для этой цели необходим сервер, поскольку данные, хранящиеся на 

стороне клиента, являются временными и уязвимы для ошибок приложения, а 

также для злонамеренного манипулирования пользователем. 

Очень большую популярность, начиная со своего появления, набрала 

технология Ajax, позволяющая выполнять перезагрузку частей страницы на 

основе данных, получаемых с сервера, без перезагрузки всей страницы, с 

помощью языка JavaScript.  

Несмотря на то, что техника частичной перезагрузки страницы появилась 

задолго до того, как XMLHttpRequest был представлен в Internet Explorer 

(основа AJAX программирования), эта техника начала массово использоваться 

в разработке веб-приложений [2]. 

В качестве средства хранения данных для подобных систем хорошо 

зарекомендовала себя система управления базами данных (СУБД) MongoDB. 

mailto:staskhmail@yandex.ua
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На практике доказано, что она обладает надежностью, хороша масштабируема 

и, в отличие от других NoSQL-решений, позиционируется как СУБД общего 

назначения. Эта СУБД наиболее приспособлена для SPA, потому что позволяет 

использовать интерфейс JavaScript и JSON на обеих сторонах. 

Формат JSON (JavaScript Object Notation) – это один из наиболее удобных 

форматов данных при взаимодействии с JavaScript. Если нужно с сервера взять 

объект с данными и передать на клиент, то в качестве промежуточного формата 

для передачи по сети почти всегда используют именно его. 

JSON имеет много преимуществ: компактность; читабельность; легкость 

преобразования в программные форматы (числовые значения, строки, булевой 

формат, нулевое значение, массивы и ассоциативные массивы); 

распространенность. 

Методы для обработки информации направлены на разбиение JSON-

объектов в структуры JavaScript кода. Благодаря этой гибкости, сохранив 

структуру JSON-файла, можно получить широкие возможности для работы с 

различными видами информации. Как известно, JavaScript не является строго 

типизированным языком [2], а это значит, что он может обрабатывать данные 

различных форматов без ошибок. 

Преимущество описанной технологии обработки информации в том, что 

можно изменять различные данные, их типы, заменять одни данные в базе 

данных на другие, сохраняя лишь первоначальную структуру исходных JSON-

файлов. Для этого нужно описывать процедуру обработки информации на 

стороне сервера, в дальнейшем формируя JSON-файл, содержащий в себе 

обработанные данные. Одностраничное веб-приложение лишь должно быть 

готово к обработке любого типа информации. 

Проверка работоспособности и эффективности данного подхода была 

осуществлена при разработке веб-приложения, предназначенное для обработки 

статистической социально-экономической информации. В качестве примера 

были рассмотрены статистические показатели различных характеристик 

здоровья населения региона.  

Разработанное приложение обеспечивает поддержку основных функций 

работы с данными, а также их обработку, в частности, построение прогнозов. 

Проведенные расчеты подтвердили работоспособность и эффективность 

выбранного подхода. 
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Развитие информационных технологий оказывает огромное влияние на все 

области человеческой деятельности, связанные с накоплением и обработкой 

информации. В настоящее время имеется огромное разнообразие баз данных и 

других ресурсов, содержащих информацию о различных отраслях научной, 

образовательной и хозяйственной деятельности [1, 2]. 

Другой очень важной стороной развития человечества является 

изобретение автомобиля в XVIII веке. Именно этот вид транспорта в 

современном мире самый распространённый. Современный автомобиль 

состоит из большого количества составляющих (деталей) – порядка 15-20 

тысяч, 150-300 из которых являются наиболее важными и требующими 

наибольших затрат в эксплуатации. 

Человек всегда нуждается в получении новой, интересной, а главное 

полезной информации, которая может быть использована им в работе, при 

покупках, в разговоре и просто для расширения кругозора. Рассмотрим, для 

примера, автосервис. Его работники, в частности менеджер, отвечающий за 

покупку деталей, всегда должен иметь доступ к информации о наличии, цене и 

данным о деталях от производителей. Для этого существуют сайты 

поставщиков с наличием и описанием товаров, но, к сожалению, не всегда 

информация, доступная пользователям сайтов, является актуальной. Все это 

ведет к возникновению неких проблем, которые возникают у организации 

постоянно. Таким образом, целью при проектировании данной ИС является: 

 предоставление списка взаимозаменяемых деталей; 

 простота и удобство использования системы; 

 оптимизация времени поиска требующейся детали. 

На основе этих данных построена концептуальная модель данных, 

информационно-логическая модель предметной области, модель потоков 

данных, по которым и была реализована ИС. 
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Изменение среды, в которой работает предприятие в условиях рыночной 

экономики, вынуждает предприятие приспосабливаться к новым условиям, 

формировать свою стратегию. Рост интенсивности производства, максимальное 

использование финансовых, трудовых ресурсов, определяет необходимость 

новых методов и подходов, т.е. стратегию работы предприятия.  

Поэтому актуальной задачей является выбор требуемой стратегии развития 

и работы предприятия в зависимости от поставленных целей; предусмотреть 

возможности различных факторов, в том числе неустойчивостей (форс-

мажоров), чтобы предприятие решило ситуацию с минимальными потерями. 

Для решения поставленной задачи разработана программа, которая 

позволяет определить стабильности различных стратегий в заданных условиях 

путем имитационного моделирования [1]. Чтобы получить работу искомой 

системы построим различные сети Петри. 

 
Рис. 1 – Сеть Петри для простого проекта 

 

На рис. 1 изображена простая сеть Петри работы предприятия. Множество 

P  (  7,,2,1 PPPP  ) – это этапы работы над проектом по различным задачам. 

На этапах с третьего по шестой возможны неустойчивости, в связи с которыми 

результат работы может задержаться. Запустив программу для выполнения на 

одинаковых условиях множество раз, можно проследить стабильность системы, 

при условии случайно возникающих форс-мажоров. Например, одним из таких 

форс-мажоров может быть задержка выдачи готовой части проекта на какой-

либо инстанции. 

В работе строятся графики зависимостей стабильности системы от 

начальных условий в спокойном состоянии и в состоянии возникающих 

проблем, также можно проследить преимущества и недостатки каждого 

варианта и выбрать требуемую стратегию для достижения результатов. 
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Для повышения производительности труда первостепенное значение имеет 

механизация и автоматизация производственных процессов, замена 

человеческого труда машинным. Электроэнергия является основным 

источником получения механического движения, не говоря уже об освещении, 

обогреве, связи, и прочем. Актуальность работы определяется тем, что 

прогнозирование объема потребления электроэнергии даёт возможность 

руководителю предприятия вводить изменения в механизмы энергосбережения 

и организации электропотребления, увеличивать или уменьшать объемы 

производства, а также принимать соответствующие решения по изменению 

текущей стратегии функционирования предприятия.  

Итак, в процессе функционирования предприятия потребляется 

электроэнергия. Каждую неделю с общего счётчика снимается показатель 

объема потребленной электроэнергии. Суть задачи заключается в 

прогнозировании объема потребления электроэнергии на основе значений 

данного показателя в предыдущие моменты времени. Исходные данные 

представляются в виде временного ряда. Интервалом является одна неделя, а 

длина ряда равна трём годам. Необходимо выполнить прогноз на ближайшие 

четыре недели. 

Для решения задачи использовались два подхода. Первым является 

применение метода, основанного на модели экспоненциального сглаживания. 

Для решения была выбрана модель Хольта-Винтерса или тройного 

экспоненциального сглаживания, поскольку она учитывает тренд и сезонную 

составляющую. Вторым подходом является применение нейросетевой 

технологии. Искусственные нейросети являются электронными моделями 

нейронной структуры мозга. Для решения использовалась многослойная 

нейронная сеть, обучение которой проводилось с помощью алгоритма 

обратного распространения ошибки. 

Были подготовлены тестовые входные данные и с помощью 

разработанного программного обеспечения задача была решена обоими 

методами. Результаты отличались на некоторую величину, данная погрешность 

может быть уменьшена за счёт увеличения исходной статистической выборки 

или подбору более оптимальной структуры нейронной сети. Рассматриваемое 

решение задачи прогнозирования может применяться на предприятиях для 

прогнозирования не только объёма потребления электроэнергии, но и других 

показателей. 
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За останні роки об’єми інформації яку потрібно обробляти значно 

підвищились та в майбутньому будуть тільки збільшуватись. Тому виникає 

потреба у нових підходах до аналізу цієї інформації.  

У зв'язку з цим набирає відомості такий напрям як Data Mining. Data 

Mining – це мультидисциплінарна область, що виникла і розвивається на базі 

таких наук як прикладна статистика, розпізнавання образів, штучний інтелект, 

теорія баз даних та інших. Однією з її задач є прогнозування даних, що є 

важливим елементом організації управління як окремими суб'єктами, так і 

економіки в цілому.  

Основою для прогнозування служить інформація, що зберігається в базі 

даних та в подальшому може бути представлена у вигляді часових рядів. 

Часовий ряд – це послідовність спостережуваних значень якої-небудь ознаки, 

упорядкованих у невипадкові моменти часу [1]. На базі цього існує напрям, що 

має назву Time-Series Data Mining (Data Mining часових рядів). За однією з 

класифікацій часові ряди поділяються на стаціонарні та нестаціонарні. 

Стаціонарним часовим рядом називається такий ряд, який залишається в 

рівновазі щодо постійного середнього рівня. Решта часових рядів є 

нестаціонарними. У промисловості, торгівлі, в економіці, де прогнозування має 

важливе значення, багато часових рядів є нестаціонарними.  

За оцінками зарубіжних і вітчизняних фахівців налічується понад ста 

методів та моделей прогнозування, в зв'язку з чим виникає задача вибору 

методів, які давали б адекватні прогнози для досліджуваних процесів або 

систем [1]. Можна виділити наступні моделі прогнозування: 

 регресивні моделі; 

 авторегресійні моделі; 

 моделі експоненціального згладжування; 

 адаптивні моделі; 

 нейромережеві моделі; 

 моделі на базі ланцюгів Маркова; 

 моделі на базі класифікаційно-регресійних дерев; 

 моделі на базі генетичних алгоритмів. 

В ході виконання роботи був зроблений ретроспективний прогноз часового 

ряду тривалості життя в Україні за останні п'ятдесят п'ять років чотирма 

методами. Наведемо графік помилок прогнозування: 
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Рис. 1 – Помилка прогнозування 

 

На рисунку присутні два інтервали коли точність однієї моделі гірша або 

краща ніж у інших моделей. Виникає проблема вибору моделі. Тому більш 

універсальною представляється ідея спільного застосування декількох 

алгоритмів прогнозування. Нехай для прогнозування часового ряду  

використовуються  алгоритмів,  – прогноз i-го алгоритму на момент часу 

t. Знайдемо точний прогноз  як лінійну комбінацію  [2]: 

,  ,  .  (1) 

Ваги алгоритмів , що використовуються для прогнозування у момент 

часу , обчислюються за даними передісторії .  

Адаптація вагових коефіцієнтів робиться за наступною формулою:  

 

де мінімум береться по вектору ваг , які відповідають умові 

нормування (1). Параметр  – це коефіцієнт «забування» передісторії,  – 

коефіцієнт регуляції (згладжування). Другий доданок є штрафом за відхилення 

вектору ваг  від вектору ваг  у попередній момент часу. 

Метою роботи було створення програмного забезпечення для аналізу 

статистичної інформації. У ході були розглянуті часові ряди, їх місце в новій 

області – Data Mining. Був проведений аналіз методів та моделей для 

прогнозування часових рядів. Розглянута проблема вибору адекватної моделі. 

Запропоновано алгоритм для динамічної адаптації композиції моделей 

прогнозування. Створено програмне забезпечення, що робить композиції на 

основі базових алгоритмів та за допомогою вагових коефіцієнтів, що динамічно 

адаптуються, знаходить найбільш точний прогноз. 
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Серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті в усьому 

світі: ні з якоїсь іншої причини щорічно не вмирає стільки людей, скільки від 

них. За оцінками, в 2012 році від серцево-судинних захворювань померло 17,5 

мільйона чоловік, що склало 31% всіх випадків смерті у світі. З цього числа 7,4 

мільйона чоловік померли від ішемічної хвороби серця і 6,7 мільйона чоловік в 

результаті інсульту. Смертність у зв'язку з м'язовими тканинами лівого 

шлуночка приблизно 65-70% від загальної смертності пов'язаних з серцево-

судинною системою. 

В даній роботі серцевий м'яз розглядається як трансверсально-ізотропний 

матеріал, на основі моделі Муні-Рівліна. Модель навантажена внутрішнім 

тиском, який східний з роботою серця людини. Активну частину матеріалу 

визначає дифузійна модель. Для лівого шлуночка використана нелінійна 

геометрична модель з урахуванням великих деформацій, і стандартна модель 

еліпсоїда обертання замінена на більш анатомічну. Рішення проводилось для 

двадцяти вузлового скінченного елемента в програмному комплексі. 

Вихідні данні дані, представленні в таблиці 1 взяті, з монографії 

Кантора Б. Я. [1], та перераховані для розрахунку методом скінченних 

елементів.  

 

Таблиця 1 – Константи для пружного потенціалу Муні-Рівліна 

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 Сс 

3.446 5.870 3.446 0 0 -0.651 2.458 2.458 2.048 2,118 КПа 

 

В роботі було отримано рішення для напружено-деформованого стану 

моделі на основі методу скінченних елементів для гіперпружного матеріалу 

Муні-Рівліна. Представлена залежність напружено-деформованого стану від 

температур для дифузійної моделі. 

  
Список літератури: 
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На виготовлення підйомно-транспортних машин щорічно витрачається 

близько мільйона тон сталі. Більша частина цього металу використовується на 

виготовлення кранових металічних конструкцій, тому вдосконалення їх 

конструктивних форм і методів розрахунків є важливою задачею. 

В роботі досліджується напруженно-деформований стан головної кран 

балки мостового крану під дією зосередженої сили, що виникає під час 

транспортування вантажів. Проводиться пошук оптимальних параметрів 

головної балки вантажопідйомного крану.  

В ході виконання роботи ставилися наступні задачі: 

1) дослідити напружено-деформований стан головної кран-балки із 

розмірами, які зазначені у сортаменті двотаврових балок (ГОСТ 26020-83); 

2) виконати розрахунок оптимального проектування головної балки 

вантажопідйомного крану засобами ПК скінчено-елементного аналізу; 

3) порівняти отримані результати напружено-деформованого стану та 

площі поперечного перерізу балок до проведення оптимізації та після.  

При проведенні аналізу отриманих результатів було встановлено, що 

внаслідок впровадження методів, які вбудовані у програмних комплексах 

інженерних розрахунків для пошуку оптимальних форм, цільова функція, яка є 

площею поперечного перерізу двутавра, досягає свого мінімуму. А при 

дослідженні напружено-деформованого стану балок з оптимізованими 

параметрами було виявлено, що їх напруження не перебільшує значень 

напружень, які виникали в балці зі стандартними розмірами поперечного 

перерізу двутавра. 

Встановили, що при проведені оптимального проектування методом 

першого порядку площа поперечного перерізу зменшилася на 8.8% відносно 

початкового значення. А при використанні метода апроксимації площа 

поперечного перерізу зменшилася на 7.07% відносно початкового значення.  
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В даній роботі вирішується задача розробки web-сайту, покликаного 

автоматизувати процес організації спортивних туристських мандрівок, у тому 

числі, оптимізувати раціон харчування туристської групи згідно вимог до таких 

походів та адаптованого під потреби групи. 

Мета роботи – розробка сайту автоматизованого управління організацією 

спортивних туристських походів, а також алгоритмів оптимізації раціону 

харчування групи в таких походах відповідно до складності маршруту. 

У цій роботі було виконано такі завдання: 

- розроблено дружній графічний інтерфейс та створено чуйний web-дизайн 

для відображення сервісу на різних пристроях; 

- спроектовано архітектуру бази даних для зберігання необхідної для 

роботи інформації; 

- реалізовано можливість створення сторінок походів та керування ними, 

реєстрація користувачів та набір туристської групи; 

- запрограмовано алгоритм розрахунку фінансового забезпечення 

туристської групи; 

- реалізовано алгоритм рекомендацій і оптимізації раціону харчування 

групи на весь період мандрівки. 

Актуальність завдання полягає у популяризації спортивного туризму на 

теренах України і забезпечення правильного та здорового харчування у 

спортивних туристських походах згідно з рекомендаціями. 

Для роботи програмного засобу потрібен сервер Apache або ж nginx із 

встановленим на нього PHP не нижче 5-ї версії та MySQL сервер. Програмне 

забезпечення розроблене на мові PHP з використанням JavaScript. Розмітка 

сторінок виконана за допомогою HTML5. Чуйний web-дизайн реалізовано за 

допомогою каскадних таблиць стилів CSS та динамічної мови стилів LESS. 

При роботі із сайтом користувач має можливість переглядати поточні 

мандрівки та подавати заявки на участь у них. Також реалізовано так званий 

архів походів, де зберігається інформація про мандрівки, що були зареєстровані 

на сервісі. Таким чином сайт являє собою бібліотеку маршрутів і звітів, а ця 

інформація є дуже важливою при плануванні наступних походів. 

Створений сайт може використовуватися будь-ким і є самостійним досить 

унікальним програмним продуктом. 
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Останнім часом у сучасній авіаційно-космічній техніці широко 

використовуються безплатформні інерціальні навігаційні системи (БІНС) на 

основі датчиків кутової швидкості нового типу – волоконно-оптичних 

гіроскопів (ВОГ). Ці датчики можуть повністю замінити складні і дорогі 

електромеханічні (роторні) гіроскопи [1]. Впровадження БІНС на основі ВОГ 

вимагає виконання широкого циклу досліджень, спрямованих на виявлення 

меж застосування, точності, надійності та інших їх експлуатаційних 

характеристик [2].  

ВОГ мають такі переваги, як: достатньо висока точність; мале 

енергоспоживання; порівняно низькі габарити та маса. Але ці прилади мають 

також і негативні якості. Вони чутливі до впливу зовнішніх магнітних полів, 

температури, космічної радіації. Вплив температури проявляється в зміщення 

нульового сигналу, а також в похибках масштабного коефіцієнта [2]. 

Калібруванню приладів присвячено безліч робіт, але з ВОГ займаються 

досить недавно. У роботах раніше не враховувалося зміна температури, тобто 

градієнт зміни температури. 

В даній доповіді розглядаються питання, пов’язані з дослідженням 

чутливості ВОГ до температури та її градієнту. Розроблено метод калібрування 

температурного дрейфу, а також калібрування масштабного коефіцієнта ВОГ. 

Методологія заснована на побудові математичних моделей температурних 

похибок за модифікованим методом найменших квадратів. Математичні моделі 

використовують в алгоритмах обробки вимірів ВОГ для компенсації 

температурних похибок. Наведено опис робочих місць, та необхідного 

обладнання для проведення термічних випробувань ВОГ, результати апробації 

методології за реальними даними випробувань, що були одержані на стенді 

НВП Хартрон-Аркос. 
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Пневматична шина є одним з найбільш важливих елементів автомобіля. 

Шина на автомобілі багато в чому визначає його надійність, безпеку, 

економічність і комфортабельність. Створення надійних пневматичних шин 

базується на реалізації цілого комплексу заходів, що проводяться на стадіях 

проектування, виготовлення, монтажу та експлуатації [1]. 

У сучасній практиці проектування пневматичних шин все більше 

застосовується комп’ютерне моделювання. Якість моделювання пневматичних 

шин перш за все залежить від якості побудованих комп’ютерних моделей, які 

дозволяють отримувати достовірні результати, враховуючи основні особливості 

конструкції. До таких особливостей можна віднести наявність шарів з 

ортотропними властивостями матеріалу, нелінійну поведінку матеріалів, великі 

прогини під час деформації тощо [2]. 

Експлуатаційні характеристики пневматичної шини визначаються 

радіальною (вертикальною), боковою (латеральною), тангенціальною 

(поздовжньою) жорсткостями, які є розв’язком задачі деформування шини із 

дорожнім покриттям за різних навантажень. Саме вони закладаються в 

алгоритми сучасних систем електронного керування в транспортних засобах 

(комп’ютеризовані системи ABS, ESP, StabiliTrak).  

В данній роботі проведено дослідження статичного напружено-

деформованого стану пневматичної шини при різних типах навантаження 

(вертикальне, бокове та поздовжнє). Виконано комп’ютерне моделювання 

тривимірної моделі шини, яка враховує багатошарову структуру, великі 

прогини при деформації, наявність контактної взаємодії із дорожнім покриттям 

та інші. 

Проблема багатошаровості заключає в собі наявність гумово-кордних 

шарів (каркас і брекер), механічні властивості яких ортотропні. Для вирішення 

виникаючої проблеми було введено локальні фінітно-тороїдальні системи 

координат, в яких напрямки осей повторюють геометрію відповідних шарів. 

 При вертикальному навантаженні отримані графіки залежностей між 

переміщеннями та підсумованими реакціями опори при різних значеннях 

внутрішнього тиску, які представлені на рис. 1. Для зручності реакції опори 

були перераховані в осьове навантаження на повну модель шини. Із цього 

графіка можна визначити жорсткість шини в цілому при різних значеннях 
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навантажень. Наприклад, при навантаженні в 650 кг і величиною внутрішнього 

тиску 2,3 атм жорсткість має значення близько 300 Н/мм. 

 

 

Рис. 1 – Графік залежності реакцій опор від переміщення дорожнього покриття 

 

 Процес бокового та поздовжнього деформування представляють собою 

досить складне явище. При діях бокових та поздовжніх сил поперечний та 

поздовжній профілі шини перекошуються і стають несиметричними відносно 

вертикальної плоскості.   

Бокову та поздовжню жорсткості також можна отримати із графіків, які 

показують залежності від відповідних навантажень до переміщень. Результати 

представлені на рис. 2. 

  

а) б) 

Рис. 2 – Графік залежності бокового навантаження від зміщення (а) та поздовжнього 

навантаження від зміщення (б) 
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Об'єктом розрахунку в цій роботі є ротор у магнітних підшипниках. 

Використання магнітних підшипників для спирання обертальних роторів у 

сучасному приладобудуванні, енергетичному та транспортному 

машинобудуванні, яке в даний час знаходить все більше застосування, потребує 

розвитку експериментальних методів дослідження слідування динамічної 

поведінки таких систем. Це необхідно для обґрунтування достовірності 

розрахункових результатів і підтвердження коректності застосовуваних на 

практиці технічних рішень. 

Мета даної роботи є експериментальне дослідження динамічної поведінки 

обертового ротора в магнітних підшипниках і виявлення особливостей, внесені 

в роторні системи магнітними підшипниками. А також провести гармонічний 

аналіз, визначення амплітудно-частотної характеристики. 

 

 
а       б 

Рис.1 –Геометрична (а) та скінчено-елементна (б) моделі 

 

Побудова ж геометричної моделі здійснюється за допомогою 

програмного комплексу скінчено-елементного моделювання. А для ротора у 

магнітних підшипниках слід використовувати: балки тривимірні (3D) задач 

Вeam189, Зосереджена маса Зосереджена маса mass21, елемент COMBI214, 

COMBI14. Завдання вирішується на основі методу кінцевих елементів. Даний 

метод є ефективним чисельним метод вирішення інженерних і фізичних задач. 

МСЕ використовується при аналізі розрахунків різних характеристик, оцінки 

міцності як простих конструкцій, так і складних. При визначенні критичних 

швидкостей в першому наближенні розглядаємо розташування по валу маси як 

точечні та враховуємо тільки відцентрові сили цих мас. Але зазвичай останні 

являють собою диски інколи значних поперечних розмірів. Гармонічний аналіз 

охоплює певний діапазон швидкостей. В ньому визначається переміщення 

системи при різних швидкостях обертання та збуджуючих силах. Результати 
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розрахунків критичних швидкостей обертання порівняно з 

експериментальними даними і представлено у табл.1. 

 

Таблиця 1 – Результати розрахунків критичних швидкостей обертання 

параметр 

Результати 

розрахунків 

в 

програмном

у комплексі 

Експери-

ментальні дані 

Похибка 

% 

Критична 

швидкість 

Данні з 

діаграми 

Кємбєла 

Критична 

швидкість 

обертання 

ротора 

(2π рад/с) 

0 0 0 0 0 

9.23 9.2 0.33 553.8 553.87 

10.58 10.75 1.6 694.8 634.84 

11.93 11.9 0.25 715.8 715.76 

23.24 22.6 2.8 1394.4 1355.95 

26.92 28.9 6.8 1615.2 1681.53 

 

При аналізуванні діаграми Кембелла простежується залежність між 

швидкістю обертання та жорсткістю опор. Отримані результати вважаються 

достовірними, тому що добре співвідносяться із даними, які отримали інші 

автори. 

 
Рис. 1 – Діаграма Кембелла  

 

Таким чином, дана модель може використовуватися в подальших 

розрахункових дослідженнях, наприклад, для проведення порівняльних аналізів 

результатів моделювання роторної динаміки, виконання розрахункових 

досліджень в вивченні вимушених коливаннях системи. 
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В даній роботі розв’язується задача розробки web-сайту worldmech.net, 

метою якого є об’єднання вчених та інженерів з усього світу у галузі механіки. 

Зокрема, однією з найважливіших є задача розробки інформаційної бази з 

використанням зручного web-інтерфейсу користувачів, інтеграція функціоналу 

інформування відвідувачів ресурсу щодо проходження поточних міжнародних 

конференцій. Розв’язуються також задачі збирання, обробки та зберігання 

даних щодо фізико-механічних властивостей матеріалів з можливістю побудови 

графіків залежностей деформацій та напружень руйнування від часу. 

Мета роботи – розробка кросплатформового графічного інтерфейсу web-

сайту з використанням системи управління змістом, інтеграція новин зі 

сторонніх ресурсів в панель адміністрування розробленого сайту,  інтеграція 

функціоналу побудови двомірних графіків та аналіз і розробка алгоритмів щодо 

побудови цих графіків. 

У ході виконання роботи розроблено дружній графічний інтерфейс сервісу 

із чуйним web-дизайном; спроектовано архітектуру бази даних для зберігання 

необхідної для роботи інформації; реалізовано алгоритми щодо будування та 

відображення координатної сітки на різних графіках кривих; інтегровано 

функціонал обробки та будування графіків до системи; реалізовано 

санкціонований доступ користувачів до цього функціоналу; інтегровано до 

системи функціонал інформування відвідувачів ресурсу щодо проходження 

поточних міжнародних конференцій в галузі механіки. 

Для роботи програмного засобу потрібен сервер Apache або ж nginx із 

встановленим на нього PHP не нижче 5-ї версії та MySQL сервер. Програмне 

забезпечення розроблене на мові PHP з використанням JavaScript, технологій 

Canvas і AJAX. Розмітка сторінок виконана за допомогою HTML5. Чуйний 

web-дизайн реалізовано за допомогою каскадних таблиць стилів CSS. 

При роботі із сайтом користувач має можливість переглядати актуальну 

інформацію щодо проходження поточних конференцій у галузі механіки. 

Також усі відвідувачі ресурсу за умови реєстрації на сайті мають змогу 

будувати двомірні графіки із своїми вхідними даними з дозволу адміністратору 

та переглядати ті, що вже пройшли модерацію. Графічний інтерфейс є  

кросплатформним, тобто відвідувач може користуватися як мобільним, так і 

стаціонарним браузером. В свою чергу адміністратор має змогу модерувати 

весь зміст розробленого сайту через зручний графічний інтерфейс 

адміністративної панелі. 

mailto:your@email.com
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 Турбінобудування є однією з найважливіших галузей промисловості у 

Харкові, що є чи не найважливішим центром турбінобудування в Україні. У 

зв’язку  з цим проектування турбін і складових компонентів стало дуже 

важливим. Автоматизація розрахунків займає менше часу та дає можливість 

побачити як буде вести себе конструкція в різних умовах. Також завдяки цьому 

можна більш наглядно розглянути проблемні ділянки диску. 

В даній роботі досліджується напружено-деформований стан диску 

турбіни під дією відцентрових сил самого диску і лопаток турбін. Самі лопатки 

не моделюються, а замінюються розподіленим навантаженням на зовнішню 

поверхню диску. 

В даній роботі було поставлено такі задачі: 

-геометричне моделювання диску турбін; 

-розбиття цієї моделі на СЕ; 

(СЕ-скінчений елемент) 

-задання властивостей матеріалу; 

-задання навантажень відповідно до кутової швидкості обертання вала; 

-дослідження НДС (напружено-деформований стан). 

 Математичною моделлю даної задачі є основні рівняння теорії пружності 

та теорії пластичності. Вони включають в себе рівняння рівноваги(спільні для 

обох теорій), геометричні співвідношення Коші(що пов’язують деформації та 

переміщення, спільні для обох теорій), а також фізичні співвідношення(що 

пов’язують деформації і напруженння). Фізичні співвідношення у теорії 

пружності виражаються законом Гука, а в теорії пластичності-спеціальними 

рівняннями теорії пластичності. Задача розв’язується за допомогою МСЕ(МСЕ-

метод скінчених елементів). 

 В ході роботи було знайдено пластичні та пружні деформації і 

напруження, що виникають в диску турбіни. 

 
Список літератури: 
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Известно, что величина зерна сплава влияет на механические свойства 

материала и является одним из основных показателей качества изготовленного 

изделия, поэтому возникает необходимость в контроле этого параметра. 

 Методы количественной металлографии необходимы для определения 

характеристик многих важных особенностей структуры сплавов: величины 

включений или зерен отдельных фаз, присутствующих в сплаве, и особенно 

размеров зерна основной фазы. 

Величина зерна в значительной степени влияет на свойства металла, в 

частности на его сопротивление разрушению, поэтому возникает 

необходимость в контроле размеров зерна, так размер зерна – средняя величина 

случайных сечений зерен в плоскости образца – определяется под микроскопом 

различными методами, один из которых заключается в подсчете границ зерен 

отрезками прямых линий с определением среднего условного диаметра [1].  

 Недостаток способа состоит в том, что он предполагает обработку 

фотоснимка вручную под микроскопом, в связи с этим, возникает 

необходимость автоматизировать этот процесс. 

 В работе было разработано клиентское приложение средствами 

разработки Visual Studio, предназначенное для определения характеристик 

макроструктуры сплава используя цифровой фотоснимок шлифа.   

В программе реализован алгоритм с преобразованием цифрового снимка в 

цветовую модель данных RGB, проведен анализ процентного соотношения фаз 

сплава и применен метод секущих линий для определения среднего условного 

диаметра зерна. Так как фотоснимок изображает случайную зернёную 

структуру металла со шлифа, размеры зерен являются так же случайными 

величинами. Для определения вероятностных характеристик величин размеров 

зерен были найдены функция распределения, плотность вероятности и 

характеристическая функция.  

Результаты анализа были оформлены графически в виде гистограмм, 

графиков, анимации.         
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Пневматические шины является сложным и весьма ответственным 

элементом конструкции транспортных средств (автомобилей, тракторов, 

самолетов и др.) Шины обеспечивают основные эксплуатационные 

характеристики автомобилей: надежность и долговечность, устойчивость и 

управляемость, комфортабельность, скоростные и тормозные свойства. 

Ежегодно в мире производится более миллиарда шин [1]. 

Шина представляет собой предварительно напряженную композитную 

(резино-кордную) конструкцию, состоящую из резиновых деталей различной 

жесткости, а также с резино-кордных слоев (каркас, брекер, усиливающие 

элементы). В процессе эксплуатации на шину действует сложная система 

динамических нагрузок со стороны дороги и автомобиля, в ее конструкции 

возникают большие перемещения и деформации. 

В данной работе проводится разработка программы по автоматизации 

построения конечно-элементной модели шины и дальнейшее рассмотрение её 

напряженно-деформированного состояния под действием внутреннего 

давления, а также рассмотрен эффект в результате контактного взаимодействия 

шины с дорожным покрытием. Материал шины задан как нелинейный 

ортотропный [3].  

Решение представлено в виде графиков распределения напряжений и 

перемещений, в результате воздействия распределенного давления на 

внутренние стенки шины с учетом контакта шины с дорожным полотном. 
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Оптичне розпізнавання тексту (англ.. Optical character recoginiton, OCR) – 

переведення тексту з зображень в послідовність кодів текстового формату. 

Розпізнаний текст надає наступні можливості в порівнянні з текстом на 

растровому зображенні:  обробки і форматування тексту за допомогою 

текстового редактору, виконання пошуку за допомогою регулярних виразів, 

збереження в компактній формі, тощо. 

Актуальність роботи обумовлена наявністю великої кількості 

документації, відсутньої у цифровому вигляді та недостатньою якістю 

розпізнавання тексту на українській та російській мовах. 

Мета роботи – дослідження методів оптичного розпізнавання тексту та 

розробка програми оптичного розпізнавання друкованого українською та 

російською мовами тексту. 

Задачами роботи є проведення аналізу методів розпізнавання та їх 

складових, огляд існуючих OCR систем і розробка програмного засобу 

оптичного розпізнавання тексту. 

Відповідно до задачі аналізу методів були виділені та вирішені наступні 

підзадачі: 

- проведення огляду методів розпізнавання тексту і вибір найбільш 

релевантних для подальшого аналізу 

- проаналізована ефективність методів розпізнавання тексту та їх 

складових 

- проведено огляд наявних OCR систем 

Базуючись на висновках з проведеного аналізу було розроблено програмне 

забезпечення:  

- реалізовано алгоритм попередньої обробки зображення 

- спроектовано та запрограмовано алгоритм оптичного розпізнавання 

тексту 

- розроблено дружній графічний інтерфейс, який дозволяє користувачеві 

налаштувати опції розпізнавання, обирати області з текстом, відображати 

процес розпізнавання, редагувати та зберігати результат розпізнавання 

Розроблений програмний засіб дозволяє користувачеві розпізнавати текст 

українською мовами та налаштовувати процес розпізнавання згідно специфіки 

зображення. та потреб користувача. 
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В даній роботі вирішується задача розробки модуля ССКА КіДіМ для 

розрахунків віброізоляції приладів, встановлених на корпусі транспортних 

засобів (ракет, літаків). Таке завдання вирішується комплексно з 

використанням низки підзадач, що об’єднуються в єдиний розрахунковий 

модуль, керований інтерактивно користувачем. 

Мета роботи – автоматизація рішення комплексної  задачі віброізоляції 

шляхом об’єднання компонентних підзадач в єдиний програмний модуль в 

рамках ССКА КіДіМ. 

У цій модуль включено такі розрахункові блоки: 

- блок розрахунку власних частот з коефіцієнтами впливу на них 

інерційних і пружних характеристик моделі; 

- блок проведення циклу розрахунків за отриманою інформацією про 

зазначені коефіцієнти впливу з метою оптимізації спектра власних 

частот підвіски об’єкта; 

- блок визначення головних центральних осей інерції коливного 

об’єкта шляхом діагоналізації тензора інерції рішенням задачі на 

його власні значення; 

- блок забезпечення максимального збігу головних осей пружності 

підвіски з головними осями інерції об’єкта, якій захищається, що в 

ідеалі розв’язує поступальні і обертальні рухи об’єкта; 

- блок розрахунку динамічних характеристик спроектованої системи 

підвіски. 

Актуальність завдання полягає у автоматизації рішення комплексної  

задачі віброізоляції шляхом об’єднання компонентних підзадач в єдиний 

програмний модуль в рамках ССКА КіДіМ, що призведе до суттєвого 

підвищення якості рішення і підвищенню продуктивності програмного 

комплексу. 

Версії КіДіМ були створені практично для всіх операційних систем. Мови 

реалізації: АЛГОЛ-68, Паскаль, Borland C ++ 3.1, сучасна версія - на BORLAND 

BILDER С++ 5.0. У САВ комплексу реалізовані сучасні методи аналітичної 

механіки, символьної та обчислювальної математики.  
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У будівництві та машинобудуванні існують багато факторів, котрі 

викликають коливальні процеси в різних конструкціях. Одним з варіантів  

вирішення цієї проблеми ‒ застосування амортизаційних прокладок. 

Наприклад, амортизаційні прокладки використовують в будівельних 

конструкціях, у станках для ізоляції деталей машин від джерела вібрації, для 

демпфування приладів, панелей та різного обладнання в авіабудуванні, 

суднобудуванні, залізничному транспорті [1]. Тому дослідження 

амортизаційних прокладок є важливою та актуальною темою. 

Аналіз поведінки конструкції при великих навантаженнях, виявлення 

жорсткостної податливості дуже важливі в дослідженнях, так як дають поняття 

про поведінку даної конструкції в різних ситуаціях.  

У даній роботі запропоновано створення інформаційної системи 

комп’ютерного моделювання властивостей амортизаційної прокладки та 

розроблена інтелектуальна система вибору параметрів оптимального 

розташування армуючих волокон за допомогою генетичного алгоритму [2]. 

Досліджувана амортизаційна прокладка складається з трьох прошарків. В 

середніх прошарках вона укріплена армуючими волокнами з різними 

механічними властивостями для збільшення запасу міцності та ККД [3].  

Для розрахунків було використано декілька матеріалів для армуючих волокон: 

 текстильний корд; 

 поліпропілен; 

 кевлар. 

Реалізований генетичний алгоритм значно полегшує аналіз напружено-

деформованого стану амортизаційних прокладок. Так, за допомогою алгоритму, 

користувачу потрібно лише задати початкові данні та запустити програму. При 

завершенні роботи алгоритму будуть збережені розрахунки програмного 

комплексу інженерного аналізу в котрих можна побачити НДС та найбільш 

раціональне положення армуючих волокон. 

Проаналізувавши результати напружено-деформованого стану з двома 

варіаціями навантаження – 3 та 10 МПа обрали найбільш доцільний матеріал – 

кевлар. 
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Рисунок 1 – Блок-схема генетичного алгоритму 

 

Програма представляє собою інтегровану комп’ютерну систему, що має 

інтерактивний графічний інтерфейс користувача. Взаємодіє з скінченно-

елементним комплексом для проведення інженерних розрахунків, має 

інтерактивний переглядач результатів за допомогою додаткового модуля 

Cortona та власний модуль для демонстрації тривимірної геометрії конструкції, 

що працює на основі бібліотеки OpenGL. 
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Прогнозирование надежности резинокордных шлангов является 

необходимой задачей на стадии их проектирования. Нужно учесть основные 

внешние и внутренние факторы, такие как высокое давление, критические 

температуры, а так же действие циклических изгибных деформаций. В 

машиностроении используют шланги с различной внутренней структурой и с 

разными материалами в зависимости от области их применения и функций, 

которые им необходимо будет выполнять. Поэтому важное значение имеет 

оценка работоспособного состояния и срок службы данного изделия на основе 

оперативного контроля и мониторинга напряженно-деформированного 

состояния потенциально опасных участков резинокордных шлангов [2]. 

Материал шланга имеет композитную, анизотропную структуру. 

В данной работе проводится разработка программы по автоматизации 

построения конечно-элементной модели  резинокордного шланга [1], который 

находится под действием внутреннего давления. Материал задан как 

нелинейный вязкоупругий. Задача рассматривается в симметричной 

постановке, то есть геометрия задана только ¼ модели шланга.  

Посредством среды программирования Visual С# было создано внешнее 

управляющее приложение [3], которое позволяет перестраивать 

геометрическую модель, менять свойства материала, проводить расчет и 

выводить результаты. Варьируя разными параметрами (геометрией, 

материалом, нагружением) можно подобрать вариант конструкции с 

наименьшими напряжениями при заданном уровне нагрузки. 

Решение представлено в виде графиков распределения напряжений и 

перемещений в шланге, в результате воздействия распределенного давления.  
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В наш час для вимірювання параметрів руху використовуються, як 

правило, гіроскопи і акселерометри, але, у зв'язку з розвитком МЕМС-

технологій, все більш широке застосування знаходять акселерометричні 

вимірювальні модулі, побудовані на недорогих датчиках низького і середнього 

класу точності, наприклад, мікромеханічних акселерометрах. Зокрема, подібні 

модулі дозволяють отримати оцінку не тільки вектора лінійного, а й вектора 

кутового прискорення пов'язаної з об'єктом системи координат. Проте 

ефективність такої оцінки залежить від того, наскільки точно відоме 

розташування акселерометрів всередині модуля, включаючи орієнтацію їх осей 

чутливості, оскільки технологія збірки інерційних модулів на мікромеханічних 

датчиках не дозволяє забезпечити бажаний напрям осей чутливості 

акселерометра точніше 1°. 

У даній роботі розглядається задача визначення в лабораторних умовах 

систематичних похибок акселерометричного вимірювального модуля з метою 

їх подальшої алгоритмічної компенсації, або, іншими словами, завдання 

калібрування. У більшості випадків рішення подібних завдань зводиться до 

визначення зсуву нуля і масштабних коефіцієнтів акселерометра. Рідше 

розглядаються питання визначення параметрів не співвісності вимірювальних і 

базових осей модуля. Однак задача визначення місцеположення акселерометра 

в модулі, актуальність якої випливає із специфіки використання 

акселерометричних вимірювальних модулів, залишається не вирішеною. 

Задача калібрування вирішується для кожного акселерометра окремо, 

враховуючи те, що фактичне розташування акселерометра в базовій системі 

координат відрізняється від номінального на невідому величину , отже, 

фактичний радіус-вектор визначається наступним чином: . Вектор, 

який визначає фактичне напрямку осі чутливості 

 також 

відмінний від номінального. Таким чином, фактичний вимір акселерометра в 

момент часу  може бути виражений наступною формулою: 

  *

0

* ,eWА
kk

, 

де  – відповідно еталонні прискорення, кутова швидкість та 

локальна похідна кутової швидкості в момент часу , 
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       – випадкова помилка з нульовим середнім, 

       – систематична помилка акселерометра. 

Таким чином, завдання калібрування акселерометра зводиться до 

визначення зсуву нуля  і похибки установки акселерометра в модулі   

. Справжні значення лінійного прискорення, вектора кутової швидкості і 

вектора кутового прискорення в кожен дискретний момент часу вважаються 

відомими. 

У результаті реалізації методу калібрування були отримані залежності 

оцінок шуканих параметрів від часу накопичення даних для кожного 

акселерометра незалежно, результати для одного з них представлено на рис. 1. 

 

 

Рис. 5.4 – Залежності оцінки шуканих параметрів  від часу 

 

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що похибка 

калібрування акселерометра в розглянутих умовах не перевищує  м по 

кожній компоненті радіус-вектора положення акселерометра, параметри 

неспіввісності вимірювальних осей і осей базової системи координат визначені 

з точністю до 2 кутових секунд, похибка зсуву нуля – не більше . 
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Методам розрахунку пластин і оболонок присвячена велика кількість 

публікацій. Особливе місце серед наближених аналітичних методів розв’язання 

подібних задач займають методи зважених відхилів (ортогональний метод 

Бубнова-Гальоркіна). Зауважимо, що метод Бубнова - Гальоркіна був відомий 

до винаходу методу скінченних елементів (МСЕ). МСЕ дав лише спосіб 

побудови базисних функцій, зручних для реалізації методу на ЕОМ. Високу 

збіжність методу Гальоркіна показують у своїх роботах Артем'єв В.В. і 

Емінов С.І [1, 2]. На відміну від методу Рітца, який застосовується лише до 

задач, що допускає варіаційну постановку, метод Гальоркіна є більш загальним. 

Для будь-якої крайової задачі можлива проекційна постановка. Крім того, 

особливість цього методу полягає в тому, що він не вимагає прямої побудови 

оптимізаційної задачі, еквівалентній початковій. Дана робота надано опис 

методу розрахунку для розв’язання двовимірних задач математичної фізики. 

Перша частина роботи присвячена розробці алгоритму розв’язку задачі, 

виведенню формул та побудові алгоритму. У другій наведено приклад 

розрахунку для конкретної задачі вільно опертої прямокутної пластини.  

Розглядаються задачі вигину прямокутної пластини при нерівномірному 

нагріванні по площині. Одна поверхня пластини піддається дії більш високої 

температури, ніж інша, так що, внаслідок нерівномірного нагріву, пластина 

вигинається. Розв’язки шукаються у два етапи. За допомогою метода зважених 

відхилів Гальоркіна знаходиться температурне поле по товщині. Отриманий 

розв’язок є вхідним значенням для другого етапу – задачі знаходження вигинів 

пластини, що потребує значення різниці температур на верхній і нижній 

границях пластини.   

Температурне поле по товщині пластини, за умови рівномірного нагріву 

верхній і нижній площини знаходиться згідно методу Гальоркіна по формулі 

(1): 

 )()()(
1

0 



n

k

kkn xvCxvxu .                                      (1) 

Кількість членів ряду залежить від значення вагових функцій, що 

обчислюються на кожному кроці алгоритму. 

Вагові і пробні функції у методі Гальоркіна беруться однаковими. 

Доведено, що найбільш точний результат досягається тригонометричним 
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виглядом функцій. Параметри С1…Ск знаходяться із розв'язку неоднорідної 

системи лінійних алгебраїчних рівнянь n-го порядку, отриманої з умови (2): 

 0,(x))),,,...,(( 1 kn WxCCR .,1 nk                                                    (2) 

Після отримання розв’язку задачі теплопровідності необхідно обчислити 

граничні значення, тоді стає можливим розрахунок вигинів прямокутної 

пластини згідно формули (3): 
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де t – різниця температур на верхній і нижній границях пластини. 

Крім того, нерівномірний нагрів по товщині призведе до виникнення 

рівномірно розподілених по контуру згинальних моментів, величина яких 

визначиться формулами (4)–(5): 
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Оцінку точності можна провести шляхом обчислення згинальних моментів 

Мх і Му на краях, де вони приймають максимальні значення (6). 
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Також точність розрахунку виявляється шляхом порівняння результатів 

розрахунку з аналітичними. Порівняння отриманих чисельних розв’язків з 

аналітичними показало, що максимальна похибка не перевищує 3%. Таким 

чином, доведено, що розроблений алгоритм можна застосовувати для 

знаходження деформованого стану пластин внаслідок нерівномірного 

нагрівання по товщині.  
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Аддитивные технологии обеспечивают прямой переход от CAD-модели к 

изделию, без ограничений по сложности формы, существенно сокращая время 

изготовления по сравнению с обработкой резанием. Одним из наиболее 

перспективных методов является селективное лазерное спекание (SLS), 

позволяющее изготавливать функциональные изделия. Материализация 

изделий методом селективного лазерного спекания осуществляется путем 

теплового воздействия лазерного луча на порошковый материал. 

В процессе технологической подготовки триангуляционной модели и на 

этапе ее материализации возникает ряд первичных погрешностей, которые 

влияют на итоговую точность размеров. Процесс изготовления должен 

обеспечивать заданное качество изделий. Наиболее важным направлением 

повышения размерной точности изделий является определение и последующая 

компенсация наиболее значимых погрешностей возникающих при 

изготовлении изделий методом SLS. 

В процессе работы было предложено разделить первичные погрешности 

формообразования на три группы: погрешность перехода от CAD-модели к 

триангуляционной ΔTriang, погрешность настройки технологических параметров 

ΔTehn и погрешность материализации ΔMater. Результатом совместного влияния 

первичных погрешностей, возникающих на этапах перехода от CAD-модели к 

изделию, является результирующая погрешность Δ∑ = f(ΔTriang, ΔTehn, ΔMater). 

При переходе от CAD к STL-модели возникает погрешность триангуляции. 

Под погрешностью триангуляции понимается отклонение поверхности STL-

модели от исходной CAD-модели. При триангуляции модели полученной путем 

сканирования физического прототипа, к погрешности триангуляции 

добавляется погрешность сканирования. Результирующая погрешность в 

общем виде является результатом влияния первичных погрешностей, которые 

возникают на всех этапах изготовления. На этапе предшествующем 

материализации изделия осуществляется технологическая подготовка к 

построению. На этом этапе проводится настройка параметров смещения 
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траектории лазерного луча в плоскости X-Y и технологическая трансформация 

исходной триангуляционной модели для обеспечения заданной точности 

построения. При лазерном спекании, как и при литье термопластичных 

материалов, усадка носит анизотропный характер. При анизотропии усадки, ее 

значения могут отличаться по осям X, Y, Z и зависеть от положения изделия в 

рабочей области SLS-установки. Для учета этих факторов трансформация 

модели осуществляется с использованием функции компенсации усадки по 

осям координат рабочей области построения X, Y, Z. Некорректно заданные 

параметры технологической подготовки могут приводить к существенным 

отклонениям от заданных геометрических размеров. 

На этапе материализации возникает погрешность формирования контуров 

сечений строящегося изделия. Эта погрешность включает в себя погрешности 

отработки траектории движения лазерного луча, изменения размеров пятна 

лазерного луча, выхода частиц порошкового материала за пределы заданного 

контура сечения. На базе рассмотрения технологических и физических 

особенностей изготовления изделий методом селективного лазерного спекания 

разработана параметрическая модель формирования первичных погрешностей 

изделий. Разработанная модель позволила провести анализ первичных 

погрешностей формообразования, результаты которого показали, что наиболее 

значимой являются погрешность задания функции компенсации усадки и/или 

ее коэффициентов (рис. 1). Известные методы повышения размерной точности 

не учитывают возможности размерной трансформации моделей путем задания 

функциональной компенсации размеров. 

Повышение точности размеров изделий предложено обеспечивать 

регулярной коррекцией коэффициентов функций компенсации усадки по 

результатам мониторинга размерной точности изделий. Мониторинг позволяет 

учесть влияние на усадку конструктивных особенностей изделий и их 

расположение в пространстве рабочей области установки SLS. 
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Рис. 1 – Первичные погрешности формообразования изделий 

 

Анализ первичных погрешностей позволил предположить, что регулярная 

коррекция коэффициентов функций компенсации усадки по результатам 

мониторинга размерной точности изделий является перспективным путем 

повышения точности размеров изделий, изготовляемых методом селективного 

лазерного спекания. 
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Значна кількість вантажопідйомної техніки на сьогоднішній день морально 

та технічно застаріла, ресурс більшості вантажопідйомних кранів вичерпаний. 

Інтенсивна експлуатація підйомно-транспортних машин в такому технічному 

стані призводить до виходу їх з ладу, що викликає припинення вантажних 

потоків, які ними обслуговуються. З іншої сторони забезпечення високої 

продуктивності переміщення вантажів у морських та річкових портах, складах, 

виробничих цехах, будівельних майданчиках пов’язано зі значними 

динамічними навантаженнями у елементах вантажопідйомних кранів, які є 

основною причиною їх переходу у граничний стан, після якого подальша 

експлуатація машини неможлива. 

Вирішення даного питання можливе із використанням мехатронного 

підходу при якому підйомно-транспортна машина розглядається як поєднання 

механічних, електричних та електронних компонентів. Значна увага при 

проектуванні кранової мехатронної системи приділяється розробці програмного 

забезпечення, яке визначає керування окремими механізмами. Необхідно також 

зазначити, що максимальне використання ресурсів крана можливе лише за 

допомогою оптимізації режимів його роботи.  

На теперішній час вивченість динамічних процесів у механізмах 

вантажопідйомної машини як мехатронної системи є недостатньо. Відсутні 

дослідження, що присвячені питанням впливу налаштувань сучасних 

перетворювальних пристроїв на характер перехідних процесів у механізмах, не 

повною мірою розроблено питання забезпечення можливості реалізації 

оптимальних режимів руху механізмів крана, не обґрунтовані раціональні 

шляхи з підвищення якості реалізації оптимально керування. 

Для значного зниження динамічних навантажень у вантажному канаті і 

металевій конструкції крана, необхідно застосувати привод з частотним 

управлінням, з відповідною системою керувань. 

Висновки. Вирішення цього питання дозволить підвищити технічний 

рівень вантажопідйомних кранів за рахунок синтезу системи керування рухом 

їх механізмів, що в кінцевому результаті призведе до підвищення 

продуктивності роботи крана, покращення його енергоефективності, 

забезпечить надійність і довговічність кранових конструкцій. 
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Відповідно до Правил Госгортехнадзору козлові крани і мостові 

перевантажувачі будь-яких прольотів повинні бути забезпечені обмежниками 

перекосу, що призначені для аварійної зупинки крана при неприпустимому 

перекосі пролітної будівлі. Крани прольотом більш 100 м постачають 

пристроями для візуального контролю перекосу, а також системами 

автоматичної стабілізації руху кранів без перекосу. Перекіс не повинний 

перевищувати 300–400 мм. 

В даний час мається дуже велика кількість всіляких обмежників перекосів. 

За принципом дії їх можна розділити на три основні групи: пристрої, що 

обмежують зсув моста щодо опор; пристрої, що обмежують кут розвороту 

крана щодо підкранової колії; пристрої, що обмежують взаємний зсув опор. 

В загальному випадку обмежники перекосу не усувають забіг однієї зі 

сторін крана, а лише виключають роботу крана при небезпечному перекосі 

пролітної будівлі. Для кранів з роздільним приводом при використанні 

циліндричних ходових коліс зменшити перекіс можна тільки застосуванням 

системи автоматичної стабілізації прямолінійного руху кранів. Такі системи 

мають пристрої для виміру й усунення перекосу. Перші призначені для 

вироблення сигналу для ланцюга керування приводами механізму пересування. 

Другі здійснюють регулювання приводних чи гальмових зусиль приводів двох 

різних сторін крана для забезпечення необхідного режиму пересування. 

За останні роки кафедрою ПТМ і О, НТУ «ХПІ» був запропонований цілий 

ряд пристосувань для зменшення перекосів ходової частини кранів.  

Шляхом зменшення перекосів кранів є: застосування лазерних установок 

при прокладанні підкранових рейок та при виготовленні кранів для збільшення 

точності; збільшення зносостійкості та довговічності ходових коліс та рейок; 

використання конічних ходових коліс кранів; розробка нових конструкцій 

вузлів ходової частини кранів; оптимальне керування кранів для зменшення 

динамічного навантаження та гасіння коливань вантажу. Як показує 

експлуатаційна практика, ретельна установка ходових коліс веде до істотного 

поліпшення роботи механізму пересування і збільшенню терміну служби коліс 

у кілька разів. 
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В процессе шлифования абразивные инструменты подвергаются 

периодическим и непрерывным силовым, тепловым и физико-химическим 

воздействиям, в результате чего их рабочие поверхности изнашиваются,  

затупляются и засаливаются. Самозатачивание заключается в постепенном и 

равномерном удалении затупившихся зерен со шлифующей поверхности круга. 

При этом режущая способность шлифовального круга и теплосиловая 

напряженность процесса шлифования практически не изменяются со временем 

[1]. В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений 

повышения эффективности операций является увеличение скорости резания, 

т.е. применение процесса высокоскоростного шлифования. 

В мировой практике широко распространены методы компьютерного 

моделирования различных технологических процессов, что связано с развитием 

вычислительной техники и программного обеспечения, что позволило 

сократить количество экспериментальных исследований [2]. Наиболее 

сложным и мало изученным остается процесс шлифования, так как в этом 

процессе участвует большое количество хаотично расположенных абразивных 

зерен различной формы. В основу построения математических моделей, для 

проведения исследований, положен метод конечных элементов (МКЭ). Его 

использование позволяет определять напряженно-деформированное состояние 

(НДС) исследуемого объекта, вызываемое силовыми и температурными 

факторами, как в отдельности, так и их суммарным воздействием [3]. 

С целью определения рациональных условий шлифования проводилось 

исследование влияния температуры и давления на 3D НДС системы «СТМ–

зерно–связка» в режиме самозатачивания и сверхскоростного шлифования. На 

рис. 1 представлена 3 D модель системы «Обрабатываемый материал  зерно  

металлофаза  связка» при различных значениях температуры и давления в 

зоне резания и результаты расчета ее НДС. 

Комплексный модельный подход к выявлению потенциальных 

возможностей повышения работоспособности алмазных кругов путем 

реализации шлифования в режиме самозатачивания и сверхскоростного 

шлифования позволил учесть влияние основных режимов обработки на 

эксплуатационные свойства кругов и их способность к самозатачиванию. 
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Рис. 1 – Результаты расчета 3D  НДС в  системе «ОМ  зерно  

металлофаза  связка» с двумя включениями металлофазы одного состава в 

алмазном зерне 

 

Проведенные теоретические расчеты влияния температуры и давления на 

напряжение в зоне резания, что оптимальными являются высокие скорости 

резания. Результаты этих исследований позволяют осуществлять обоснованный 

выбор технологических характеристик круга и режимов шлифования для 

конкретных условий эксплуатации инструмента. 
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Связка, используемая в шлифовальных кругах, имеет несколько основных 

функций:удерживать абразивные зерна в процессе обработки;изнашиваться с 

необходимой скоростью по отношению к скорости износа зерна. В 

современных условиях необходимо внедрение новых связующих компонентов, 

а так же модификация существующих. Введение в состав связующего 

компонента удьтрадисперсного алмаза приводит к изменению модуля 

упругости, предельной нагрузки на растяжение и других физико-механических 

свойств. Алмазные нанопорошки имеют уникальные физические и химические 

свойства, в частности высокую энергетическую и адсорбционную активность, 

большую удельную поверхность, различные функциональные группы на 

поверхности [1]. Целью работы является  повышение эффективности процесса 

шлифования за счет  добавления ультрадисперсного алмаза (УДА) в связку 

алмазного круга. 

Наноалмазы обладают комплексом уникальных свойств, отличающих их 

от известных наполнителей, так и от известных углеродных материалов. 

Ультрадисперсные алмазы имеют сверхмалые размеры (4-6 nm), форму, 

близкую к овальной или сферической, у них отсутствует выход на поверхность 

режущих кромок, они обладают очень большой удельной поверхностью (до 450 

m
2
) и высокой поверхностной энергией [2].Частицы УДА имеют сложную 

структуру: ядро из классического кубического алмаза и углеродную оболочку 

вокруг ядра из переходных рентгеноаморфных структур углерода толщиной 4-

10 Å [3]. 

Произведена сериярасчетовпроцессаспекания алмазного инструмента.В 

сравнительных расчетах использовалась связка на никелевой основе с 

добавлением 3% УДА от объема связки и без добавления УДА. Зерна 

моделировались в форме октаэдра размером 100х70 мкм с металлофазой на 

основе железа и  предварительно нанесенным покрытием на алмазные зерна на 

основе титан-никелевого сплава. Моделирование производилось в 

программном пакете CosmosWorks. Рассчитаны эквивалентные напряжения в 

спекаемой композиции в зависимости отрежимов спекания: температуры, 

давления, а так же физико-механических свойствкомпонентов круга. 
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Результаты расчета приведенных напряжений в зоне спекания  

представленына рисунке 1. 

 

 
 а) без добавления УДА 

 
б)с добавлением УДА 

Рис. 1‒ Приведенные напряжения в системе «алмазное зерно–связка»: 

а) бездобавления УДА, б) с добавлением УДА. 

 

Связующий компонент с добавлением УДА существенно улучшает 

характеристики используемыхсвязок: повышают прочность, снижают 

коэффициент трения, увеличивают нагрузочную способность, термостойкость и 

др. По результатам расчетов видно, что в связке с УДА значительно 

уменьшаются объем зон с критическими напряжениями, которые вызывают 

разрушение зерна на стадии его изготовления (рисунок 1).  

Перспективным является использование ультрадисперсных алмазов для 

изменения и улучшения физико-механических характеристик алмазного 

шлифовального инструмента, в том числе покрытий алмазных зерен. 
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Найважливішим фактором ефективності виробництва є час, витрачений на 

підготовку до виготовлення виробів. Тому все більше виробництв починають 

впроваджувати адитивні (генеративні) технології. Адитивні технології – це 

технології, що передбачають виготовлення виробу за даними цифрової моделі 

методом пошарового додавання матеріалу [1]. Вони дозволяють прискорити 

вирішення задач з підготовки виробництва, а в ряді випадків активно 

застосовуються і для виробництва готової продукції. Одним з найпоширеніших 

методів адитивних технологій є метод селективного лазерного спікання (метод 

SLS) [2]. У методі SLS порошковий матеріал пошарово спікається лазерним 

випромінюванням, яке є джерелом тепла [3]. Метод SLS використовують в 

багатьох сферах – це автомобільна, електронна, авіаційна, електротехнічна та 

інші промисловості, а також медицина, нафтохімія, тобто будь-які галузі, де 

потрібне швидке виготовлення зразків, створення моделей, одиничних 

екземплярів або малих серій функціональних виробів складної форми [4]. Саме 

тому є актуальним дослідити метод селективного лазерного спікання. 

Метою роботи є дослідження шляхів прогнозування і компенсації 

залишкових деформацій базових поверхонь виробів виготовлених методом 

селективного лазерного спікання. 

Обов’язковою і важливою вимогою сучасного виробництва є якість 

виготовлених виробів. Якість – це сукупність властивостей, які включають в 

себе точність розмірів, відхилення від правильної геометричної форми і стан 

поверхневого шару виробу [5]. Під час виготовлення виробів на установках SLS 

виникають процеси, що призводять до відхилень від правильної геометричної 

форми. Насамперед це залишкові деформації та усадка. Причиною виникнення 

залишкових деформацій в процесі побудови є перепади температур під час 

спікання, що призводить до нерівномірної усадки, яка в свою чергу, викликає 

залишкові деформації. Залишкова деформація і усадка, істотно впливають на 

точність формоутворення виробів і можуть призвести до невиправного браку. 

Виробником 3D Systems рекомендується компенсувати залишкові 

деформації шляхом фіксації виробу на плоскій поверхні з подальшою 

термообробкою в печі (на одну годину при температурі 80° C). Це призводить 

до збільшення часу виготовлення та може призвести до виникнення додаткових 

похибок у виробі. 
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Зменшення відхилень від правильної геометричної форми запропоновано 

здійснювати шляхом застосування технологічних компенсуючих деформацій 

базових поверхонь вихідних триангуляційних моделей. Технологічна 

компенсуюча деформація повинна відповідати закону зміни прогнозованої 

(очікуваної) залишкової деформації виробу і бути зворотною їй за знаком. 

У даний час відсутні шляхи прогнозування деформацій виробів, 

виготовлених SLS-методом , тому є доцільним пошук шляхів прогнозування. У 

ході дослідження було з’ясовано, що процес спікання частинок полімерного 

матеріалу має східні фізичні ефекти з литтям (анізотропна усадка, залишкова 

деформація). Тому запропоновано проводити прогнозування залишкових 

деформацій на базі імітації процесу лиття. Було визначено, що величини 

прогнозованої ∆pX та дійсною ∆X залишкової деформації прямо пропорційні, 

функціональна залежність між ними має вигляд: 

 X p pXkD  D , 

де kp – коефіцієнт прямо пропорційної залежності (переходу), що визначається 

методом найменших квадратів. 

За результатами досліджень коефіцієнт kp = 1.36. 

Прогнозований розмір стріли прогину, що буде застосований при 

використанні компенсуючих деформацій, визначається за результатами 

встановленої прямо пропорційній залежності з використанням коефіцієнта 

переходу kp: 

 /p X p Xk  D D  . 

Практична реалізація компенсуючих деформацій вихідних 

триангуляційних моделей показала можливість істотного зниження відхилення 

від правильної геометричної форми базових поверхонь виробів виготовлених 

методом SLS (до 90% зниження стріли прогину). Запропонований підхід 

прогнозування залишкових деформацій дозволив здійснювати вибір параметрів 

компенсуючих деформацій. 
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В теории пневматических двигателей понятие торможения рабочего органа 

пневмодвигателя очень тесно связано с понятием «органа управления 

пневмодвигателя». Особенно остро проблема обеспечения безударного 

срабатывания пневмопривода стоит в случае нагружения рабочего органа 

привода большой инерционной нагрузкой. 

Одной из задач,решаемых в данной работе является выбор способа 

торможения для наиболее нагруженного модуля пневматического 

манипулятора –привода поворота колоны манипулятора. При этом 

качественные характеристики процесса торможения должны включать в себя 

неколебательный (экспоненциальный) характер изменения скорости при 

торможении инизкие значения отрицательного ускорения при торможении. 

Анализ различных вариантов торможения и позиционирования рабочего 

органа пневмодвигателя колоны манипуляторапроводился на основании 

имитационного моделирования рабочих процессов,в основе которого лежат 

термодинамические зависимости тела переменной массы. 

 

 
Рис.1– Дроссельное 

торможение. 

 

 
Рис.2 –Торможение путем 

изменения структуры 

коммутационных связей. 
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Классической тормозной системой является система с использованием 

дискретного тормозного клапана, который выпускается серийно (рис.1). 

Однако, при нагружении привода средней или большой инерционной 
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нагрузками, характер торможения становится непредсказуемым из-за ярко 

выраженного колебательного характера переходного процесса. 

Было предложено осуществлять торможение за счет изменения структуры 

коммутационных связей.При торможении этим способом тормозной эффект 

создается за счет перекрытия выхлопной полости либо за счет подачи в 

выхлопную полость воздуха под разными давлениями. Если учесть, что в этом 

режиме и рабочая полость может менять объект подключения, то возникает 

целый ряд высокоэффективных способов торможения. Анализ на основе 

имитационного моделирования (машинного эксперимента) показал, что для 

решения поставленной задачи наилучший результат обеспечивает схема с 

алгоритмом управления, представленная на рис.2. 
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Рис. 3 – Переходной процесс при срабатывании пневмопривода колоны 

манипулятора при работе по схеме на рис. 2. 

 

Параметры привода и характер нагрузки: диаметр поршня 63 мм, ход 

поршня 0,45м, масса приводимых в движение узлов 250 кг. 

Привод с рекомендованной схемой подключения, как свидетельствует 

переходной процесс на рис.3, обеспечивает положительное и отрицательное 

ускорение при разгоне и торможении не более , время срабатывания 

привода 1,1с. Характер переходного процесса близок к циклоидальному. 

Обеспечивается экспоненциальный характер изменения скорости при 

торможении. 

Большим достоинством предложенного способа торможения кроме 

равнозамедленного режима торможения является возможность регулирования 

величины отрицательных ускорений при торможении за счет настройки 

давления на выходе редукционного клапана. Немаловажным преимуществом 

этого способа торможения является существенное снижение энергозатратза 

счет того, что воздух в рабочей полости работает с расширением и при 

торможении осуществляется рекуперация в сеть сжатого воздуха из выхлопной 

полости. Проведенные исследования и предложенный в результате их способ 

торможения и позиционирования рабочего органа пневмопривода можно 

рекомендовать для использования в управлении пневмоприводов с большой 

инерционной нагрузкой. 
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Фізичні процеси на вході свердла, тобто при навантажені, пов’язані з 

силовою дією інструменту, місцевою контактною взаємодією і контактним 

руйнуванням, зносом і частковим розігрівом інструменту. Для крихких 

матеріалів це зародження і зростання радіальних та кільцевих тріщин, їх 

взаємодія і вихід на вільну поверхню. При подальшому навантаженні матеріал 

шарів спірально закручується, що викликає розшарування, розділ шарів та їх 

руйнування. Інтенсивність цього явища найбільш сильно залежить від подачі та 

зношування свердла.  Руйнування на виході свердла є наслідком зародження 

та зростання міжшарових тріщин. Цей процес визначається фізичними 

властивостями наповнювача та полімеру і адгезійним зв’язком між ними. 

Фактично цей дефект є наслідком силової дії (за рахунок осьової сили) 

інструменту. 

Для одержання якісної поверхні деталі на вході ті виході необхідно 

впровадити управління величиною осьової сили і крутного моменту протягом 

часу свердлення. Експериментальні дослідження різних авторів показують, що 

процес свердлення багатошарових композитів має дві характерні особливості. 

Це, по-перше, жорстка залежність осьової сили і крутного моменту від 

положення свердла у отворі. По-друге, це нелінійність співвідношення між 

осьовою силою та крутним моментом і параметрами свердлення. Якщо 

визначено емпіричний закон, тоді є можливість розробки законів керування 

(регулювання) силовим навантаженням у автоматизованому виробництві. 

Механічна обробка свердленням БКМ складається з послідовності 

руйнувань, що утворюють стружку, яка не має великих пластичних 

деформацій.. Для ефективної роботи необхідно, щоб поперечна ріжуча кромка 

інструмента була як можна менш, і для нейтралізації ефекту впливу поперечної 

ріжучої кромки рекомендується використовувати попереднє свердлення. 

Зниження швидкості подачі зменшує розшарування, але можна рекомендувати 

впровадження комплексу заходів по зміні подачі протягом усього процесу 

обробки отвору. Схема керування зміною подачі може мінімізувати 

розшарування шляхом управління осьовою силою. Роботу виконано за 

проектом М2133Ф, що фінансується міністерством освіти та науки України. 
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Найбільш зручними для використання є теплова, механічна і, особливо, 

електрична енергія, яку легко можна передавати на великі відстані з 

мінімальними втратами. На сучасному етапі інженери багатьох країн прагнуть 

створити ряд нових систем акумулювання енергії. До них можна віднести: 

використання маховиків, стиснутого повітря, систем об’ємного регульованого 

гідроприводу. 

У даний час технічні рішення розробляються з урахуванням сучасних 

досягнень у різних галузях техніки. Передбачається використовувати маховики 

як акумулятори енергії і застосовувати в наступних варіантах стаціонарного 

режиму: проміжне акумулювання енергії в поєднанні з новими 

енерговиробними системами, такими як вітрові електростанції; у 

децентралізованому електропостачанні як пристрій, що стабілізує (підтримує) 

незмінну частоту живильної мережі під час пікових навантажень у поєднанні з 

мініблоком електростанції. 

У мобільному режимі: регенований акумулятор енергії в період 

гальмування для масових транспортних засобів, міського рейкового транспорту 

й автобусів; регульований об’ємний гідропривід нині знаходить широке 

застосування в екскаваторах, кранах на пневмоколісному шасі і гусеничному 

ходу, суднових і плавучих кранах, міських автобусах і автомобілях. 

На підставі теоретичних і експериментальних досліджень можна 

стверджувати, що найбільша перевага щодо витрат енергії виходить при 

встановленні регульованого гідроприводу на механізми, що працюють при 

великій тривалості включення в постійних перехідних режимах при широкому 

використанні установчих швидкостей і незначному часі у сталих режимах на 

номінальній швидкості. Такі режими роботи є вкрай важкими для звичайних 

електромеханічних приводів і легко реалізуються на регульованих 

гідростатичних приводах. 
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Применение ультразвукового поля в виде колебаний при механической 

обработке материалов приводит к снижению действующих усилий, к 

уменьшению сопротивления металла деформированию, что в свою очередь 

позволяет интенсифицировать технологический процесс обработки, улучшить 

точность и качество получаемых изделий [1]. Ультразвуковое резание 

радикально изменяет структуру и микрогеометрию обработанной поверхности, 

исключается образование наростов на поверхностях резца, характерное для 

традиционного точения.  

Целью работы является повышение эффективности алмазной обработки за 

счет наложения ультразвуковых вибраций на шлифовальный круг. 

Важным путем моделирования процесса ультразвукового алмазного 

шлифования является изучение НДС в зоне контакта «зерно-связка».Для этого 

было проведено сравнение состояния контакта «зерно-связка» при шлифовании 

традиционным методом и шлифовании с наложениями колебаний. 

В отличие от традиционного, в ультразвуковом шлифовании выделение 

теплоты происходит импульсами во время действия импульсов сил резания. 

При этом происходит импульсное повышение температур обрабатываемого 

материала и алмазного зерна в зоне резания и в контакте «зерно-связка». В 

каждый момент времени температура в зоне шлифования определяется двумя 

процессами: нагревом, определяемым удельной теплоемкостью материалов, и 

охлаждением, определяемым коэффициентами их теплопроводности и 

градиентом температуры. В промежутках между импульсами происходит 

процесс охлаждения нагретых зон детали и шлифовального круга. В результате, 

средняя температура в зоне шлифования при ультразвуковой обработке 

оказывается значительно ниже, чем при традиционной обработке. Это можно 

объяснить уменьшением угла контакта абразивных зерен и уменьшением 

коэффициента трения зерен круга и материала детали. 

Приняв это во внимание, можно утверждать, что если бы в нашей модели 

учитывался температурный фактор, то НДС в зоне контакта «зерно-связка» при 

традиционном шлифовании превышала бы напряжения, возникающие при 

ультразвуковом шлифовании [2,3]. 
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Результаты расчета эквивалентных напряжений в контакте «зерно - связка» 

при изменении метода шлифования представлены на рисунке 1. 

 
 а)  

 
б) 

Рис. 1‒ Распределение эквивалентных напряжений в контакте  

«зерно - связка» при изменении метода шлифования (а – без 

ультразвука; б – с ультразвуком) 

 

В ходе исследования было установлено, что при наложении 

ультразвуковых колебаний, нагрузки, возникающие в контакте «зерно-связка», 

незначительно превышают максимальные значения напряжений без 

присутствия колебаний. 

Применение ультразвукового воздействия при механической обработке и 

поверхностном упрочнении является перспективным и прогрессивным 

направлением в современной технологии, позволяющим повысить 

производительность обработки, улучшить качество и повысить надежность 

изделий. 
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В настоящее время в области струйной техники появились тенденция 

использования ее эффектов и положительных качеств при разработке силовых 

устройств, например, в захватах промышленных роботов. По сравнению с 

традиционными струйные захватные устройства (СЗУ)  имеют ряд 

преимуществ. Они менее чувствительны к степени шероховатости, способны  

удерживать нагретые детали, имеют неограниченный срок службы [1].  

Одним из важных вопросов расчета СЗУ является определение 

равновесного и устойчивого положения изделия на захвате. Условие 

равновесия имеет вид , где  – удерживающая сила СЗУ; Р – сила, 

обусловленная изменением направления количества движения воздуха;  – 

сила тяжести изделия. В работе [2] приведено уравнение для вычисления 

расхода воздуха QZ в зазоре h между поверхностью СЗУ и изделием, 

необходимого для надежного удержания последнего. 

С другой стороны, расход воздуха QP, потребляемый ВЗУ из пневмосети 

через питающий канал диаметром d, вычисляется по известной зависимости 

Сен-Венана и Ванцеля [3]. Из уравнения неразрывности потока рабочей среды 

следует, что эти расходы равны, т.е. QZ = QP. Таким образом, совместное 

решение системы уравнений позволяет на этапе проектирования СЗУ 

вычислять диаметры питающего канала и диска захвата, а также граничное 

значение зазора hmax, при котором обеспечивается надежный захват изделия. 
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Мостовые краны являются одним из самых распространенных видов 

подъемно-транспортного оборудования промышленных предприятий. 

Бесперебойная работа кранов может быть обеспечена только при условии 

высокой долговечности и надежности их основных узлов и деталей. Одной из 

основных проблем является проблема перекоса. 

Проблема перекосов не нова. Она насчитывает около 150 лет – с момента 

появления первых кранов мостового типа и актуальна на сегодняшний день. В 

настоящее время можно выделить несколько ее аспектов: износ ходовых колес 

и подкрановых путей; дополнительные сопротивления передвижению; боковые 

нагрузки на подкрановые сооружения; нагрузки на металлоконструкцию крана; 

работа металлоконструкции при перекосах. 

Наиболее часто выходят из строя ходовые колеса, срок службы которых 

колеблется от нескольких месяцев до нескольких лет. Перекос колес в 

горизонтальной плоскости приводит к тому, что кран стремится двигаться по 

круговой траектории и направляется вдоль подкранового пути ребордами или 

направляющими роликами а также деформируется. Перекос колес в 

вертикальной плоскости приводит к тому, что появляются горизонтальные 

составляющие опорных реакций. Примерами устройств для снижения 

величины перекоса мостового крана являются изобретения Ю. М. Григорьева, 

В. К. Мальцева, В. П. Кузнецова и В. Е. Шарепо, В. А. Добровенского, А. С. 

Столбова, Н. Н. Колдышева, В. Д. Борисова и других ученых. В большинстве 

случаев изобретения касаются уменьшения перекоса ходовых колес или 

сопротивлений передвижению крана. 

Заключение. Проблема устранения перекоса в мостовых кранах является 

актуальной на данный момент. В качестве решения этой проблемы 

используются специальные устройства. В настоящее время повышение 

долговечности ходовых колес осуществляется, в основном, путем увеличения 

их износостойкости с помощью рационального выбора материала, твердости, 

вида термической обработки и точности установки ходовых колес. 
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Набір причин перекосів може бути складним і випадковим. Ефективним 

рішенням може бути усунення не причин, а наслідків, хоча це не зовсім 

очевидно. Для цієї мети можуть бути застосовані системи контролю форми 

крана в поєднанні з "розумним" керуванням рухом - за принципом живого 

організму, який не аналізує причини відхилення руху, а коректує його. 

На сьогоднішній день застосування подібних систем не є економічно 

обґрунтованим, але розвиток машин, виконуючих складний рух відбувається 

дуже динамічно, що може привести в майбутньому, до вирішення проблеми на 

новому загально-технічному рівні, з підвищенням точності вимірів і швидкості 

реакції на них. 

Останнім часом у зв'язку із широким впровадженням систем частотного 

керування приводом з'являються нові можливості для зниження перекісних 

навантажень. Для кранів з невеликим переміщенням (до 20-30 м.) досить 

використати з'єднання приводів протилежних опор електричним валом. Для 

кранів з більшим переміщенням застосування електричного вала без 

додаткових заходів може принести більше шкоди, чим користі, оскільки 

синхронізація обертання двигунів при розходженні діаметрів коліс приводить 

до неминучого проковзування одного з ведучих коліс. Шкідливий вплив 

синхронізації обертання двигунів для кранів з більшим переміщенням було 

встановлено в досвідах Ганноверу. Для кранів цього типу можна застосувати 

датчик деформації форми крана в плані, наприклад, тензодатчик, убудований у 

спеціальний додатковий діагональний елемент, що з'єднує кінцеву й головну 

балки. Замість тензодатчика може бути використаний оптичний датчик, 

наприклад, лазерний вимірювач відстані. Можливо також використання  

системи усунення перекосу із самотестуванням, принцип дії якої наступний. 

Періодично привод одержує команду на неузгодженість обертів двигунів 

різних опор при безперервному контролі сумарного моменту на двигунах з 

метою одержання мінімального опору пересуванню, після чого синхронізація 

обертання відновлюється. Стан з мінімальним опором повинен відповідати 

мінімальному перекосу крана. 
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Обобщенная нагрузочная характеристика представляет собой зависимость 

вида , где – величина создаваемого эжектором вакуума; 

  - давления питания и подпора в выходной магистрали соответственно. 

В качестве объекта исследования выбран серийный малогабаритный 

струйный эжектор СТ-49 системы «Волга». Для проведения эксперимента 

разработан и собран пневмостенд, содержащий регулируемый пневмодроссель 

типа ПОВ.1 для имитации гидравлического сопротивления выходной 

магистрали эжектора, два образцовых манометра класса точности 0,4 с 

диапазоном измерения 0–100 кПа и образцовый вакууметр класса точности 0,6. 

В ходе эксперимента основные исследуемые параметры варьировались в 

следующих диапазонах:  с шагом 10 ;  

кПа с шагом . Эксперимент проводился по заранее разработанной и 

апробированной методике. 

Обработка массива полученных экспериментальных данных на ПК с 

применением программы аппроксимации CurveExpert 1.3 позволила 

установить, что обобщенная нагрузочная характеристика данного типа 

эжектора вида  представляет собой семейство 

равноотстоящих парабол, т.е. . Здесь  – 

коэффициенты, зависящие от уровня давления подпора . Последующая 

аппроксимация позволила получить достаточно точную  

зависимость следующего вида: 

 
 

Данное уравнение позволяет оценивать величину создаваемого эжектором 

вакуума в зависимости от  и  и удобно для практического применения. 
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На сьогодні для контролю технічного стану вантажопідйомних машин 

значного поширення набув неруйнівний контроль. Неруйнівний контроль (НК) 

– випробування об’єкта контролю з використанням фізичних методів контролю, 

що не змінюють властивостей об’єкта та не впливають на його застосування за 

призначенням. Виконуючи НК, ми не порушуємо придатність елементів крана 

до його подальшої експлуатації, але можемо зробити висновок про його 

технічний стан. Проведення будь-якого виду НК починається з візуального й 

вимірювального (оптичного) контролю. Це дає багато інформації про технічний 

стан крана без використання якого-небудь устаткування або із застосуванням 

найпростіших вимірювальних засобів. При зовнішньому огляді об’єкта можна 

виявити поверхневі дефекти зварного шва, відносно великі тріщини, механічні 

й корозійні пошкодження, знос тощо. Перевагами візуального контролю є 

простота, можливість огляду великих за площею поверхонь. Проте візуальний 

контроль має істотні недоліки. У першу чергу, це низька ймовірність виявлення 

дрібних поверхневих дефектів, а також один із найбільших недоліків – 

неможливість виявлення внутрішніх дефектів. 

Капілярний метод НК базується на проникненні індикаторних речовин у 

порожнини поверхонь дефектів виробу під дією капілярного тиску та реєстрації 

утворених індикаторних слідів візуальним способом або з допомогою 

перетворювача. Цей метод НК використовується як для магнітних, так і для 

немагнітних матеріалів. Капілярний НК неефективний при діагностуванні 

зварних швів, що утворенні за кілька проходів, оскільки він дає можливість 

виявити тільки ті дефекти, які виходять на поверхню, і не дозволяє точно 

визначити їх глибину. Ультразвуковий метод НК заснований на явищі відбиття 

ультразвукових пружних коливань від дефектів. Він дозволяє знаходити 

глибину розташування дефекту. Цей метод НК є найпоширенішим. 

Ультразвуковий контроль має такі переваги: висока чутливість; однобічний 

доступ до виробу. Недоліки: складне розкодування дефектів. Ультразвуковий 

контроль використовують в основному для виявлення внутрішніх дефектів, але 

він придатний і для встановлення поверхневих дефектів.  

Вихрострумовий метод НК базується на аналізі взаємодії зовнішнього 

електромагнітного поля з електромагнітним полем вихрових струмів, що 
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наводять в об’єкті контролю цим полем. Вихорострумовий індикатор може 

використовуватися для виявлення дефектів на плоских і криволінійних 

поверхнях як після чистової обробки, так і з великою шорсткістю, а також під 

шаром неметалевого покриття, наприклад, фарби й навіть під дерев’яною 

учнівською лінійкою. При цьому не потрібно ретельної підготовки поверхні, як, 

наприклад, у випадку застосування ультразвукового контролю. Вірогідність 

контролю вихорострумовими приладами становить 95–98 % (цей показник ще 

десять років тому був не більше 85 %). Чутливість індикатора забезпечує 

виявлення тріщин глибиною не менше 0,2 мм і довжиною 3 мм. 

Магнітопорошковий метод НК. В основі методу лежать фізичні 

властивості дрібних магнітних частинок концентруватися на неоднорідностях 

магнітного поля об’єкта, зумовлених наявністю дефектів. У процесі контролю 

виріб намагнічують і покривають магнітним порошком, який у зоні дефектів 

формує видимі «сліди» дефектів. Метод магнітопорошкового контролю 

призначений для виявлення тонких поверхневих і підповерхневих 

мікродефектів у деталях і вузлах із феромагнітних матеріалів, що поширюються 

вглиб виробів, та у зварних з’єднаннях. 

Метод НК ефекту Хола ґрунтується на реєстрації магнітних полів об’єкта 

контролю перетворювачами Хола (ефектом Хола називається виникнення 

поперечного електричного поля при приміщенні провідника з постійним 

струмом у магнітному полі). За допомогою цього методу НК можна 

контролювати технічний стан сталевого каната. 

Радіаційні методи НК засновані на здатності іонізуючого випромінювання 

проникати через досліджуваний об’єкт (зварне з’єднання) і впливати на 

реєструючий пристрій. Для просвічування використовують рентгенівські 

апарати й радіоактивні ізотопи. Значне поширення радіаційного методу 

контролю пояснюється високою вірогідністю, інформативністю, точністю, а 

також його наочністю й можливістю зберігати отриману інформацію у вигляді 

знімка. Служить для виявлення як внутрішніх, так і недоступних для 

візуального контролю поверхневих дефектів.  

Тензометрія. Перевага: точний вимірювальний засіб, що дозволяє 

реєструвати малі деформації; уможливлює вирішення досить широкого спектра 

завдань; дозволяє робити виміри в агресивних середовищах. Недоліки: 

вимірювання виконуються лише в окремих точках, у той час як розрахункове 

визначення полів деформацій проводиться для всіх точок досліджуваної 

конструкції. Акустично-емісійний метод НК заснований на реєстрації й аналізі 

пружних хвиль, що виникають у твердих тілах, які піддаються пластичній 

деформації або зламу. За допомогою цього методу виявляють і реєструють 

тільки ті тріщини, що розвиваються, тому акустико-емісійний метод класифікує 

дефекти не за розмірами, а за ступенем їх небезпеки під час експлуатації 
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Сьогоднішні темпи розвитку технологій в машинобудуванні суттєво 

вплили на удосконалення гідропневмоавтоматики та гідроприводу. Це також 

призвело до ускладнення рівня задач покладених на гідропривід.  

В наш час основним «двигуном» розвитку гідросистем і поліпшення усіх 

його характеристик є попит. Завдяки ньому гідрообладнання стає надійнішим 

та дешевшим. В сучасному верстатобудуванні спостерігається тенденція 

широкого застосування гідроприводу, це обумовлюється підвищенням рівня 

автоматизації. Використання гідроприводу дозволяє істотно спростити 

кінематику верстатів, підвищити точність роботи і знизити їх металоємність.  

Метою роботи було дослідження гідроприводу в обладнанні при обробці 

осьовим інструментом. Дослідження проводилось за допомогою двох програм. 

Спочатку визначили осьову силу, для цього в першій програмі була створена 

модель процесу різання в якій задавалися матеріали свердла та заготовки, також 

були задані швидкість різання, подача та діаметр осьового інструмента. 

Отриманий результат вводили до другої програми. В другій програмі 

моделювалася робота гідросистеми свердлильного верстата який виконує 

свердління заготовки. Системі були присвоєні числові значення, кожному 

елементу системи призначені свої параметри котрі відповідають параметрам 

апаратів та агрегатам верстата.  

Об`єктом дослідження був гідроциліндр, який працював в режимах 

швидкого підводу до заготовки, та робочого ходу(свердління отворів). 

Комбінований інструмент працював по схемам паралельної, паралельно – 

послідовної та послідовної обробки. При цьому процесі тиск в циліндрі 

змінювався в залежності від того яка ступень комбінованого свердла врізалася в 

заготовку. Експерименти проводилися з різними матеріалами заготовки. 

В результаті досліджень було визначено що різні матеріали заготовки по 

різному впливають на процес різання та безпосередньо на гідросистему і 

комбінований інструмент. Практичним позитивним результатом дослідження є 

те що знаючи вплив процесу різання на гідросистему верстата можливо 

оптимально відрегулювати елементи гідросистеми таким чином збільшивши 

продуктивність роботи гідроприводу, збільшити стійкість інструменту і 

необхідну точність обробки. 
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Шлифование алмазными кругами на протяжении нескольких десятилетий 

остается одним из наиболее эффективных прецизионных методов обработки 

изделий из твердых сплавов, керамики, стекла, сверхтвердых и др. материалов. 

Однако способность алмазно – абразивных инструментов к повышенному 

самозатачиванию приводит в ряде случаев к повышенному удельному расходу 

алмазных зерен, а, следовательно, к удорожанию процесса шлифования. 

Поэтому путем рационального выбора компонентов алмазоносного слоя и их 

свойств можно полнее использовать потенциально высокий режущий ресурс 

дорогостоящих алмазных зерен и таким образом увеличить работоспособность 

алмазоносного слоя в целом[1]. 

В задачу настоящих исследований входило изучение влияния прочностных 

характеристик связки, покрытий, температуры спекания, а также качественного 

и количественного состава металлофазы на напряженно деформированное 

состояние (НДС) зоны спекания алмазоносного слоя. Целью исследования 

является совершенствование процесса изготовления алмазного шлифовального 

инструмента на органических и керамических связках путем подбора 

рациональной структуры и физико–механических свойств алмазоносного слоя 

на этапе его спекания. В основу прогнозирования эксплуатационных 

характеристик был положен метод конечных элементов (МКЭ) [2].Для решения 

поставленных задач в работе применялись такие известные аналитические 

CAD/CAE – комплексы как SolidWorks, CosmosWorks, ANSYS. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1 – 3D CAD модель системы «связка – зерно – металлофаза» с 

различной формой алмазных зерен 
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Для анализа и прогнозирования НДС зоны спекания, была разработана 

методика трехмерного конечно – элементного моделирования системы «связка–

зерно–металлофаза». Разработанная 3D CAD модель позволяла рассчитывать 

главные, касательные и эквивалентные напряжения в каждом элементе системы 

при определенных значениях температурной или силовой нагрузки (рис. 1). 

 

Поля

напряжений

Связка

Зерно

Металлофаза
 

а)      б) 

Рис. 2 – Сечение 3D модели "Зерно – металлофаза – связка" (а) и поля 

приведенных напряжений в системе при спекании АКМ (б). 

 

Результаты 3D моделирования НДС зоны спекания представлены на рис. 2. 

Установлено, что напряжения, превышающие пределы прочности 

алмазных зерен и располагающиеся вдоль прослоек металлофазы, 

обуславливают появление внутренних трещин в зерне. Напряжения на 

периферии спекаемого зерна распределены таким образом, что могут 

приводить к скалыванию на зернах их субмикрокромок и тем самым скруглять 

режущие кромки, что впоследствии может отрицательно сказаться на режущей 

способности зерен в алмазном круге. 

Таким образом, проведенные расчеты позволяют установить оптимальные 

сочетания прочности связки и марки алмазных зерен при их предельно 

допустимой концентрации, обеспечивающие сохранение целостности зерен при 

спекании в процессе изготовления алмазных кругов. Проведена оптимизация 

результатов 3D моделирования процесса спекания алмазно–абразивных 

инструментов, процесса высокоскоростного алмазного шлифования, процесса 

алмазного шлифования, что позволило теоретическим путем определить 

оптимальные условия, при которых алмазные зерна в процессе спекания круга 

не будут разрушаться. 
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Технология изготовления алмазно-абразивного инструмента, базируется на 

установлении физических и технологических закономерностей формирования 

алмазоносного слоя при спекании. Как известно, рабочий слой шлифовальных 

кругов представляет собой разновидность композиционных материалов, в 

которых частицы алмазного порошка (монокристаллы, их осколки и сростки) 

равномерно распределены и прочно закреплены в сплошной матрице (связке). 

Концентрация, марка и зернистость алмазного порошка, а также природа и 

свойства связки определяют поведение алмазоносного слоя при спекании и 

шлифовании. Марка алмазного порошка определяется его работоспособностью 

и эффективностью при выполнении того или иного вида обработки [1]. 

Спекание — это процесс получения твёрдых и пористых материалов 

(изделий) из мелких порошкообразных материалов при повышенных 

температурах и/или высоком давлении. В зависимости от способа спекания: 

свободное спекание, горячее прессование, высокоскоростное горячее 

прессование или импульсное спекание не разрушенными остаются 10, 20 и 40% 

соответственно зерен композиционных алмазосодержащих материалов [2].  

Анализ напряженно-деформированного состояния алмазоносного слоя  

при спекании осуществлялся путем 3D моделирования с проведением серии 

расчетов для фрагмента алмазоносного слоя, включающего единичное алмазное 

зерно и 3 металлофазы, окруженные массивом керамической связки (рис. 1). 

 

  
Рис. 1 — Расчетная схема и 3D модель системы 

«связка ‒ зерно ‒ металлофаза»  

Связка 

Зерно 

1металлофаза 

3металлофаза 

2 металлофаза 
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Поскольку предел прочности алмаза при растяжении ниже предела 

прочности при сжатии, то в качестве критерия разрушения принимаются 

полученные расчетным путем значения максимальных растягивающих 

напряжений алмазов различных марок и зернистостей. Теоретические расчеты 

в программном пакете CosmosWorks позволяют рассчитать эквивалентные 

напряжения в спекаемых элементах, учитывая их размеры, физико-

механические свойства элементов модели и условия спекания. В расчетную 

модель закладываются следующие характеристики материалов: модуль 

упругости, коэффициент Пуассона, массовая плотность материала, 

коэффициент теплового расширения, а также предел текучести, 

теплопроводность, удельная теплоемкость и др. 

Нагружение системы «алмазное зерно - связка» может осуществляться по 

трем вариантам: приложением давления (50 - 500 МПа); приложением 

температуры нагрева (400С и 900С); одновременным приложением давления 

и температуры. Результаты расчета приведенных напряжений в зоне спекания  

представлены на рисунке 2. 

             
                а                                                               б   

Рис. 2 ‒ Приведенные напряжения в системе «алмазное зерно–связка» 

при различных температурах спекания: а) 400С; б) 800С 
 

Вывод: Расчеты показали, что в процессе спекания алмазоносного слоя на 

керамических связках, главной причиной разрушения алмазных зерен являются внутренние 

напряжения в зерне, которые обусловлены существенным различием коэффициентов 

термического расширения алмаза и металлофазы  при весьма значительных  температурах. 

Поэтому роль температурного фактора является основной, определяющей целостность 

алмазной композиции на этапе спекания алмазоносного слоя. 
 

Список літератури: 

1. Алексеев Н.С. Влияние абразивного материала на некоторые показатели 

шлифования / Н.С. Алексеев // Известия вузов. Машиностроение. - 2002. - № 2 - 3. - с. 99-

105. 
2. Козакова Н.В. Определение оптимальных характеристик алмазных кругов путем 3D 

моделирования процессов их изготовления и шлифования сверхтвердых материалов: Дис. 

канд. техн. наук: 05.03.01. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2004. – 210с. 



Х Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

Матеріали конференції, 2016. Ч. 1 93 

УДК 665.9 

 

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ В 

ОБЛАСТИ МИКРО- И НАНОРЕЗАНИЯ  

 

А.В.
 
МАТЮШЕНКО

1
, А.І. ГРАБЧЕНКО

2 

 
1 

магистрант кафедры «Интегриванные технологии машиностроения им. М.Ф.Семко, 

НТУ«ХПИ», Харьков, УКРАИНА 
2
  профессор кафедры «Интегриванные технологии машиностроения им. М.Ф. Семко, 

докт. техн. наук,  НТУ «ХПИ», Харьков, УКРАИНА 
* 

email: avatar.ua@gmail.com 

 

Современный ритм жизни требует от человечества соблюдения 

определенных правил, которые нам диктуют экология, прогресс, а также курс 

на экономию и энергосбережение. Качество и физико-механические свойства 

изделия имеют наибольшую важность, а исследования являются очень тяжелым 

и дорогим этапом в любом производстве, особенно в высокоточном и 

наукоемком, а микро- и нанорезание является таковым. Ввиду быстрого 

развития технологии ультрапрецизионной обработки, изделия с 

высокопрецизионным и высококачественным поверхностным слоем стали 

широко использоваться в области научных исследований, традиционной, а 

также оборонной промышленности [1]. Метод МД дает возможность 

проникнуть внутрь процесса лезвийной обработки. 

Метод МД позволяет моделировать процессы на уровне взаимодействия 

отдельных атомов между собой, что открывает огромные возможности в 

области изучения процессов резания и взаимодействия инструмента и 

обрабатываемого материала. Снимаемый слой, качество поверхности, дефекты 

поверхностного слоя, температурное воздействие, напряжения, возникающие в 

различных атомных слоях – все это можно исследовать с помощью 

моделирования и визуализации метода молекулярной динамики. 

Моделирование МД представляет собой мощный инструмент для понимания 

сути процесса абразивной обработки. Оно открывает новые возможности для 

получения информации о силах резания и шлифования, коэффициенте трения, 

процессе удаления стружки, а также прогнозировать условия деформации, 

которые не могут быть с легкостью продублированы экспериментально[2]. 

Моделирование по методу молекулярной динамики является уникальным 

инструментом для исследования процессов резания в микро- и нанодиапазоне. 

Метод необходимо развивать для повышения достоверности результатов 

исследования, однако уникальность и полезность его неоспорима.  
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Применение вакуума для автоматизации технологических операций в 

современном производстве позволяет существенно расширить круг решаемых 

задач. При этом на таких операциях, как пневмотранспорт миниатюрных 

деталей на заданную позицию или точечный клининг рабочей зоны, вакуум 

наиболее эффективно создавать  с помощью малогабаритных эжекторов. 

Одним из важных вопросов на этапе проектирования устройства автоматизации 

является выбор рациональных параметров выходной пневмомагистрали с точки 

зрения минимизации в ней гидравлических потерь. Последние определяются 

геометрическими параметрами магистрали (диаметр и длина трубопровода) и 

давлением на ее входе, которое для самого эжектора является давлением 

подпора. 

Для экспериментального определения обобщенной нагрузочной 

характеристики эжектора вида  разработан следующий 

алгоритм. На первом этапе проводится предварительное испытание комплекта 

из N эжекторов и выбирается наиболее работоспособный образец для 

последующих исследований. Затем собирается пневматический стенд, 

обеспечивающий плавное изменение и высокоточную регистрацию следующих 

параметров: задаваемого уровня давления питания; устанавливаемого 

регулируемым пневмодросселем давления подпора (имитация изменения 

гидравлического сопротивления выходной магистрали) и создаваемого 

эжектором вакуума. Обработка массива экспериментальных данных на ПК 

предполагает получение эмпирической зависимости для данного типа 

эжектора, с помощью которой возможно на этапе проектирования устройства 

автоматизации оценивать создаваемый им технологический вакуум при 

заданных уровнях давления питания и подпора. 

Отдельным этапом исследования предусматривается определение 

максимальной нагрузки на выходе, при которой эжектор теряет 

вакуумирующую способность, т.е. установление вида зависимости 

 при  
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Эксплуатация современных машин выдвигает все более жесткие 

требования к эргономичности и безопасности их работы, что, в свою очередь, 

обусловливает необходимость повышения точности размеров, формы, и 

качества сопрягаемых в процессе эксплуатации поверхностей различных 

деталей. Такие требования ставят перед машиностроителями задачи 

технологического обеспечения заданных параметров точности и качества 

поверхностей. 

Агрегатированное оборудование обычно используют при выпуске 

достаточно больших партий деталей с относительно невысокими требованиями 

к точности размеров и формы поверхностей. Однако показатели точности 

обработки на таком оборудовании можно значительно повысить.  

Автором были разработаны 3D модели конструкторской реализации 

компоновочных решений различных схем обработки с использованием 

возможных комбинаций  крепления концевого режущего инструмента для 

различных вариантов силовых узлов, установочно зажимных приспособлений и 

направления инструмента (подвижные кондукторные плиты и неподвижные 

кондукторные втулки). На основании разработанных моделей были проведены 

исследования жесткости и упругих деформаций заготовки и инструмента 

предлагаемых вариантов обработки при различных силовых характеристиках 

процесса. Проведенный анализ позволил авторам с одной стороны предложить 

алгоритм выбора конструкторских решений технологических вариантов 

позиций обработки и необходимости направления инструмента, а с другой 

стороны предложить модель оптимизации геометрических параметров 

инструментов и режимов резания при одноинструментной и 

многоинструментной обработке, которые обеспечивают заданные параметры 

точности формы и размеров получаемых поверхностей. 
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Струйные вакуумные захватные устройства (СЗУ) обеспечивают 

бесконтактный захват и надежное удержание объекта при правильном выборе 

его геометрических размеров, диапазона рабочих зазоров и уровня давления 

питания. Теоретическое обоснование выбора указанных параметров приведено 

в работе [1]. 

В то же время, сложность газодинамических процессов в зоне захвата 

требует проведения экспериментальных исследований, подтверждающих 

корректность проводимых расчетов.  Экспериментальные исследования 

предполагают проведение следующих предварительных разработок: 

конструкции испытательного стенда и комплектации его необходимым 

измерительным оборудованием; алгоритма проведения эксперимента; вида 

протоколов испытаний; методики обработки результатов массива полученных 

экспериментальных данных. В связи с необходимостью высокоточных замеров 

величин давлений и перемещений, стенд оснащен образцовыми манометрами 

класса точности 0,4, измерительной индикаторной головкой типа ИГ-1 с ценой 

деления 0,01 мм и весами на 250г с точностью измерения 0,05г. При 

проектировании стенда особое внимание было уделено жесткости конструкции. 

В эксперименте исследовалось СЗУ с захватным диском диаметром 

мм и диаметром питающего канала  Максимальное удаление 

захватного диска от объекта манипулирования составляло hmax = 1,0 мм при 

варьировании давления питания в диапазоне 10–90 кПа. По результатам 

эксперимента построены графики зависимости Pz=f(pпит,рподп) и установлено, 

что для исследованного СЗУ величина захватного усилия Pzимеет ярко 

выраженный максимум при зазорах h=0,2-0,3 мми при pпит =90 кПа достигает 

величины 84г. 
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Перед фахівцями підйомно-транспортної техніки поставлено завдання 

значного підвищення продуктивності вантажно-розвантажувальних операцій, 

поліпшення експлуатаційних характеристик, збільшення довговічності і 

надійності машин. 

Причиною простоїв кранів не рідко є вихід з строю кранових механізмів. 

На більшості мостових, козлових і баштових кранів в наступний час 

використовується електромеханічний привод, який складається з 

електродвигуна з фазовим ротором, редуктора, гальма, з’єднувальних муфт. 

Перемикання швидкості у даних приводах здійснюється ступінчасте 

супроводжується виникненням динамічних навантажень, які негативно 

впливають як на приводи, металоконструкцію крана, так і на самопочуття 

кранівника. Крім того, електрообладнання цих приводів громіздке, потребує 

великих ящиків опіра для електродвигунів. 

Є позитивний досвід упровадження гідродинамічного привода на різних 

кранових механізмах. У гідродинамічному приводі замість електродвигуна з 

фазовим ротором використовується електродвигун з короткозамкнутим 

ротором загально промислової серії і гідромуфта. 

Такий привід забезпечує автоматичний плавний пуск і гальмування, що 

сприяє зменшенню динамічних навантажень і зменшенню розкачування 

вантажу. Крім того, шляхом імпульсивного керування електродвигуном, 

можливо отримати малу наводочну швидкість для точної посадки вантажу, що 

сприяє збільшенню продуктивності монтажних робіт. Складність широкого 

упровадження цих приводів є відсутність серійно випускаємих гідромуфт 

потрібних типорозмірів. Об'ємний гідропривод застосовується в гірських і 

будівельно - дорожніх машинах, у верстатобудуванні й ін. Основними вузлами 

гідростатичної передачі є: насос, що перетворює енергію приводного 

електродвигуна в гідростатичний тиск, і гідромотор, що перетворює перепад 

тисків у нагнітаючому й усмоктувальному трубопроводах у момент, що 

крутить, на валу гідродвигуна з одночасним обміном між насосом і 

гідродвигуном визначеним обсягом робочої рідини.  

Діапазон регулювання швидкості, що забезпечує гідропривід з об'ємним 

регулюванням у десятки разів перевершує навіть систему Г-Д. Так, наприклад, 

насоси ІІД і гідромотори ІІМ здатні забезпечувати глибину регулювання до 1 : 
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1000. За даними з закордонних джерел при застосуванні системи регульований 

насос - нерегульований гідродвигун у приводі радара отриманий діапазон 

регулювання до 1:1200000.  

Гідропривод з об'ємним регулюванням швидкості за аналогією з системою 

Г-Д щодо використання споживаної з мережі енергії виявляється тим 

раціональніше (у порівнянні з приводом від асинхронного двигуна з фазним 

ротором), чим менше відношення тривалості паузи до періоду робочого циклу. 

Численні експерименти, проведені на шахтних піднімальних машинах, 

показали, що машини, що працюють на змінному струмі, споживають 

електроенергії на 30 50 % більше, ніж в об'ємному приводі.  

У зв'язку зі сприятливими умовами роботи електродвигуна об'ємного  

привода його встановлена потужність для механізмів пересування, наприклад, 

може бути на 20-30 %, а іноді і більш знижена в порівнянні з приводом від 

асинхронного двигуна з фазним ротором.  

Закордонний багаторічний досвід експлуатації вантажопідйомних машин 

показує, що в кранів з об'ємною гідропередачею споживання електроенергії на 

тонну вантажу, що переробляється, менше, а кількість піднятого вантажу 

більше, ніж у кранів зі звичайним електромеханічним приводом. 

У стаціонарних умовах агрегати гідрооб'ємних передач працюють без 

ремонту від 5 до 20 тис. годин, тобто вони мають значно більшу довговічність, 

чим електричні машини.  

Закордонний досвід експлуатації гідравлічних кранів важкого режиму 

роботи вантажопідйомністю від 450 кг до 5 тонн  показує, що гідрооб'ємний 

привод (фірма Виккерс) істотно підвищує експлуатаційну надійність кранів.  

Економічність застосування об'ємних гідропередач підйомно-транспортних 

машин обгрунтовується в ряді робіт НДІПТМАШ, ІГД ім. А.А. Скочинського. 

При цьому робиться висновок, що застосування гідроприводу знижує 

капітальні витрати в мостових ливарних кранах на 30-40 %, експлуатаційні 

витрати знижуються на 15-25 %. Застосування гідроприврода може бути 

доцільним при необхідності забезпечити пуск, гальмування і регулювання 

швидкості в широкому діапазоні, при можливості автоматичного регулювання 

швидкості, при роботі приводу у вибухонебезпечному середовищі. 

Економічний ефект можна одержати в мостових кранах загального 

призначення, якщо врахувати збільшення терміну служби усього крана в 

цілому за рахунок значного на 40-50 % зменшення динамічних навантажень, 

що діють на кран у пуско-гальмівних режимах при однаковому часі 

проходження перехідних процесів. Експлуатаційні витрати об'ємного привода 

можуть бути знижени, якщо врахувати значно менші витрати електроенергії з 

урахуванням її рекуперації при гальмуванні, зниженні витрат на 

обслуговування гальм, у застосуванні яких немає необхідності в ряді випадків.  

Кафедра ПТМ і О НТУ „ХПІ” протягом багатьох років проводить науково-

дослідну роботу по створенню, дослідженню та упровадженню 

гідродинамічного та об’ємного гідростатичного регульованого приводів на 

різних кранових механізмах. 
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Нормальна експлуатація кранів мостового типу значною мірою залежить 

від дотримання технічних вимог [1, 2], що пред'являються до стану підкранових 

шляхів та забезпечення нормативних показників при виставці ходових коліс. 

Однією з основних проблем під час експлуатації кранів є ремонт або заміна 

ходових коліс і рейок. Причиною виникнення передчасного зносу і 

пошкоджень в парі «кранове колесо – кранова рейка» є порушення геометрії 

руху та виникнення значних перекісних навантажень. 

В момент проходження колесом стика рейок виникає додаткова ударна 

взаємодія. Тобто стики рейок провокують різке збільшення динамічного 

навантаження колеса на рейку (див. рис. 1).  
 

 
Рис.1 – Схема проходження колеса через стик рейок 

hs – величина уступу; eg – розмір зазору 

 

Тому актуальною задачею є дослідження динамічного впливу кранового 

колеса на підкрановий шлях. Разом з цим результати обстеження мають бути 

використані для попередження та своєчасногоусунення типових проблем 

системи «ходове колесо – підкранова рейка». 

Дослідження були проведені на Зміївській ТЕС ПАТ "Центренерго". 

Об'єктом дослідження та реконструкції стали кранові шляхи опорних кранів 

мостового типу.  

Реконструкція полягає у зварюванні стиків рейкових шляхів та 

гарантованого забезпечення граничних норм відхилення рейкових колій від 

проектного положення в частині взаємного зміщення торців рейок, які 

стикуються, в плані і по висоті, а також зазору в стиках, протягом усього 

терміну експлуатації. 

http://teacode.com/online/udc/62/62-78.html
mailto:rpavkin@mail.ru
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Для усунення стиків рейок було запропоновано виконати електродугове 

зварювання ванним способом. Це один із найпоширеніших методів зварювання 

кранових рейок. При електродуговому зварюванні з'єднання рейок відбувається 

за рахунок розплавлення рейкових торців, заповнення зазору розплавленим 

металом і його сплавлення з металом рейки. 

У відповідності з вимогами [2] були розроблені Технічні Умови [3], які 

містять рекомендації по підготовці, проведенню та контролю зварювальних 

робіт. Технічні Умови виконані таким чином, щоб мінімізувати можливість 

утворення зварних дефектів, та вчасно їх усунути, якщо вони вже трапились. 

Також були розроблені креслення мідних та графітних форм для ванного 

зварювання під кранові рейки типів КР70, КР80, КР100, КР120, КР140 та 

залізничні рейки типів Р43 та Р50 (див. рис. 2). 

 
Рис. 2 – Зварювання рейки 

1 - рейка; 2 - струбцина; 3 - бічна частина форми 

 

В ході дослідження було виявлено, що наявність стиків підкранового 

шляху призводить до швидкого накопичення дефектів у рейках і колесах, і в 

кінцевому результаті - до зносу колії та пошкодження коліс.  

Усунення стиків веде до: 

 значного зниження динамічних сил взаємодії, зниження опору руху 

кранів (в середньому на 10-15%),  

 підвищення терміну служби елементів пари «кранове колесо – кранова 

рейка» (до 30%)  

 скорочення витрат на ремонт (до 30%). 
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Для аналізу динаміки гідроприводу необхідно мати його математичну 

модель максимально наближену до реального об'єкту. 
 

 
Рис.1 – Розрахункова схема головного гідроциліндру пресу 

 

З цією метою при складанні математичної моделі гідравлічного пресу, 

розрахункова схема якого зображена на рис.1, були враховані пружність 

робочої рідини та трубопроводів, рухома маса рідини та навантаження, 

приведені до поршня гідроциліндра.  

Складальні частини гідросхеми (розподільна та регулююча 

гідроапаратура), які також впливають на динамічні характеристики, були 

враховані допоміжними передаточними функціями.  

Результати проведених розрахунків приведенні на рис. 2 і рис 3. 
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Рис. 2 – Графік перехідного процессу                         Рис. 3 – Логарифмічні амплітудно-                           

швидкості зсуву штока гідроциліндра.                            фазочастотні характеристики. 

 

Для перехідного процесу зміни швидкості ступень коливальності 

швидкості дорівнює σ = 49,1% 

Час регулювання швидкості tp=2.1 сек. 

Аналіз частотних характеристик показує, що горизонтальна ділянка ЛАЧХ 

швидкості штока зберігається до lg=0.2 це свідчить про те, що в цьому 

діапазоні частот вхідного сигналу система поводиться як ідеальна 

підсилювальна ланка з коефіцієнтом підсилення 20lg(Kусил)=24 і амплітуда 

вихідного сигналу залишається постійною. У діапазоні частот від lg(ω)=0.2 до 

lg(ω)=1 тобто ω=10 рад/сек, амплітуда вихідного сигналу наростає. Після 

частоти W=10 рад/сек амплітуда вихідного сигналу різко падає, що свідчить 

про зниження підсилювальних властивостей системи, що допустимо для 

технічних систем. Відповідно до цього діапазон відпрацьовування вхідного 

сигналу, а значить і діапазон регулювання системи обмежений частотою 

lg(ω)=0.2, у цьому діапазоні фазове зрушення між вхідною і вихідною 

синусоїдою не перевершує φ = -9, що цілком допустимо для досліджуваного 

гідроприводу. 
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Ключову роль у забезпеченні надійної і безпечної роботи крана при 

висотному будівництві грає конструкція горизонтального закріплення 

баштового крану безпосередньо до споруджуваного об'єкта, що дозволяє 

підвищити допустимі вітрові та робочі навантаження крана і, як наслідок, 

збільшити висоту підйому вантажу. 

 
Рис. 1 – Схема горизонтального закріплення щогли баштового крана Potain 

MC 175B 

У роботі розглянуте   одне із існуючих конструктивних рішень закріплення 

до будови баштового крана Potain MC 175B (рис. 1),  змодельовані 

навантаження в його системі і в кожному окремому елементі закріплення, 

визначені найбільш навантажені елементи і проведено перевірочний 

розрахунок міцності конструкції. 
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Розрахунки проводилися в програмному комплексі SCAD Office 11.5.1.1, 

який дозволяє змоделювати навантаження стрижневої металевої конструкції 

знакозмінними силами і знайти найбільш відповідальні елементи системи. 

 
Рис. 2 – Розрахункова модель з візуалізацією перетинів закріплення 

баштового крана Potain MC 175B до будівлі. 

 

Так само в роботі наведено огляд обчислювальних програмних комплексів 

для інженерів, які спрощують розрахунки навантажень в схожих опорних 

стрижневих конструкціях. Зроблена оцінка економічної доцільності установки 

горизонтальних опорних кріплень. Розглянуто інші шляхи вирішення завдань 

висотного будівництва, а саме розташування будівельної техніки безпосередньо 

на даху будівлі та у шахтах ліфтів. Дана оцінка розглянутих методів і рішень. 
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Для опису математичної моделі пневмоприводу використовуємо рівняння 

енергетичного балансу для повітря в робочій і вихлопній порожнинах, а також 

рівняння рівноваги поршня. При використанні цієї системи диференційних 

рівнянь з врахуванням енергетичного аналізу їх необхідно доповнити 

рівняннями для зміни температури в порожнинах, а також рівняннями, що 

дозволяють визначити масову кількість стисненого повітря, що подане і 

відведене з порожнин. 
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Проведений аналіз дозволяє рекомендувати оптимальну схему  для 

використання в маніпуляторах, навантажуваних  великою  інерційною силою. 

При використанні цієї схеми приводу витрати енергії стають мінімальними, а 

швидкодія перевищує швидкодію приводів без гальмування. 
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Скорость резания при механической обработке материалов является одним 

из важнейших факторов, всесторонне влияющих на протекание прогресса и его 

выходные показатели. Стремление достичь по возможности наивысшей 

скорости обработки объективно диктуется необходимостью снижения 

машинного времени [1]. 

Сверхскоростное шлифование – это метод обработки со скоростями свыше 

120м/с, который повышает производительность, точность и качество 

обработанной поверхности.  

Материал круга, работающего в режимах высокоскоростного шлифования, 

должен иметь высокий коэффициент жесткости, например, алюминиевые 

сплавы, титановые сплавы, пластмассы, армированные углеродными 

волокнами. Для того, чтобы шлифовальный круг в условиях сверхскоростного 

резания не разрушался необходимо, чтобы металлофаза зерна имела низкий 

КТР и высокий модуль упругости, а связка в свою очередь была достаточно 

прочной [2]. 

Целью работы является  повышение эффективности сверхскоростного 

алмазного шлифования за счет назначения рациональных режимов шлифования 

и определения оптимальных свойств алмазных кругов. 

Способность абразивного инструмента сопротивляться нарушению 

сцепления между зернами и связкой (т.е. вырыву) характеризуется его 

твердостью. При оптимальной твердости затупившиеся зерна имеют 

возможность вырываться из связки и тем самым дают возможность новому 

слою зерен вступить в работу. Слишком большая твердость «блокирует» 

затупившееся зерно в связке, что приводит к появлению прижогов. 

Усилие вырыва зерна существенно зависит от вылета зерна над 

поверхностью связки. Зерна не удерживаются в связке при заделке в неё на 

глубину менее 12-30 % (по оценке разных авторов) номинального размера 

зерна. В целях изучения данного вопроса в общей методологии определения 

рациональной структуры и свойств алмазно-композиционных материалов была 

разработана модель, учитывающая различную величину заделки зерен в связке.  

На рис. 1 приведены результаты испытаний системы «алмазное зерено-

металлическая связка-обрабатывемый материал» при обработке стали. 
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Рис. 1 – Визуализация влияния величины заделки зерна на НДС в процессе 

сверхскоростного шлифования: а – заделка зерна в связке 20% от длины зерна; б – заделка 

зерна в связке 50% от длины зерна; в – заделка зерна в связке 80% от длины зерна. 
 

Из полученных данных видно, что с увеличением вылета зерна из связки с 

20% до 80% от общей длины, усилие вырыва уменьшается в 1,2-1,5 раза. 

Увеличение рабочей высоты зерен неизбежно приводит к уменьшению 

величины их заделки в связке и, как следствие, повышенному расходу 

алмазных зерен.  

Исследование влияния величины заделки на НДС системы показали, что, 

если алмазное зерно даже незначительно выступает из связки т. е. связка не 

контактирует с обрабатываемым материалом, в нем возникают напряжения, 

достаточные для процесса самозатачивания (микроразрушения). Если зерно 

полностью заделано в связку за счет объемного «обжатия» связкой и 

отсутствия свободных границ оно не самозатачивается. 

Таким образом, 3D моделированием показано, что при заделке зерна в 

металлической связке, равной 80% и более от общей длины может приводить к 

засаливанию круга. 
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Активне обговорення нанотехнологій у науковому світі почалося з появою 

фулеренів і вуглецевих нанотрубок. Із цими двома напрямками зв'язують 

майбутнє всіх НТ. Існує близько 35 технологій одержання фулеренів. Найбільш 

традиційна полягає у випарі з наступним охолодженням графіту, який 

осаджується у вигляді сажі із фрагментами порожніх структур у вигляді 

футбольного м'яча з різною. кількістю вершин, яка і визначає тип фулерену. 

З наноматеріалів створені нанороботи, що за розмірами можуть бути  

зіставлені з молекулою і такі, що володіють функціями руху, обробки і передачі 

інформації, виконань програм. Нанороботи, здібні до створення своїх копій, 

тобто до самовідтворювання, називаються реплікаторами. 

Розвиток нанотехнологій обіцяє масове розповсюдження нових 

конструкційних матеріалів з унікальними властивостями і характеристиками. 

Виявилось, що управляти експлуатаційними властивостями конструкційних 

матеріалів можна не тільки введенням легуючих компонентів, але і за 

допомогою деформації будь-якого характеру. При такій дії відбувається 

дроблення неметалічних включень. Традиційний відпал, отпуски є ні що інше, 

як нанотехнології в металургії. В результаті подібних дій вдається отримати 

сталі, у яких висока міцність поєднується з пластичністю, тобто саме ті 

властивості, яких не вистачає в машинобудуванні. А нанотехнології дозволяють 

успішно отримувати такі матеріали. Наноструктуровані сталі є міцнішими за 

звичайні в десятки разів. 

У перспективі створені надміцні матеріали на основі нанотехнологій 

застосовуватимуться в підйомно-транспортному машинобудуванні для 

конструкцій кранів: мостів, стріл і башт.  

Застосування нанотехнології дифузного поверхневого легування при 

виготовленні швидкозношуваних деталей, таких як ходові колеса кранів 

мостового типу допоможе підвищити їх твердість, корозійну стійкість, 

зносостійкість і довговічність, що є вельми актуальним, оскільки виготовлення 

ходових коліс є достатньо витратним, а служать вони іноді при неправильному 

їх виготовленні всього декілька місяців. 

Створені нанокаталізатори (перетворювачі шкідливих газових викидів) 

знайдуть застосування в автомобільних кранах для очищення вихлопних газів. 
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Великі перспективи з використанням нанотехнологій відкриваються для 

канатів, так нитка діаметром 1 мм, що складається з нанотрубок, могла б 

витримати вантаж в 20 т, що в сотні мільярдів разів більше її власної маси 

(нанотрубки – молекули у вигляді трубки з діаметром біля нм і довжиною в 

декілька десятків мкм з великим числом атомів). 

К.Е. Ціолковський ще в 1895 р. запропонував створити космічний ліфт на 

основі сталевого троса. Але при протяжності 50 км. не витримує жодна навіть 

найміцніша сталь. У 2003 р. в Санта – Фе на 2-ій Щорічній Конференції з 

підйомних пристроїв в космосі експерти серйозно обговорили деталі проекту 

ліфта для виведення вантажів на околоземну орбіту на основі надміцного троса 

з циліндрових молекул вуглецю, створеного із застосуванням нанотехнологій. 

NASA планує побудувати «космічний ліфт» на основі троса, що складається з 

багатошарових нанотрубок завдовжки до 1 метра. Космічний ліфт – це трос 

завдовжки в декілька десятків тисяч кілометрів, що сполучає орбітальну 

космічну станцію з платформою, розміщеною на Землі. Запуск космічного 

ліфта намічений на 12 квітня 2018 р. 

Європейські учені в 2008 р. сконструювали «монорельсову дорогу» з однієї 

нанотрубки, що перевозить шматочок металу на відстань близько 800 

нанометрів. Нагрів вуглецевих нанотрубок електрострумом примушує човник 

переміщатися з однієї «станції» до іншої. Учені обіцяють швидкості до 100 м/с, 

хоча поки за одну секунду вдається пройти лише один мікрон. «Монорельсові 

системи» використовуватимуться в наноробототехніці і молекулярному 

виробництві. 

З використанням нанотехнології проводяться високоефективні 

антифрикційні і протизносні покриття, які можуть застосовуватися і в 

підйомно-транспортному машинобудуванні. Так, російський концерн 

«Наноіндустрія»  налагодив серійне виробництво ремонтно-відновного складу 

«Нанотехнологія» (РВС). Склад призначений для обробки механічних деталей, 

що випробовують тертя – двигуни, трансмісія. При застосуванні склад дозволяє 

створювати модифікований високовуглецевий залізосилікатний захисний шар 

(МВЗС) завтовшки 0,1-1,5 мм в областях інтенсивного тертя металевих 

поверхонь, що дає можливість виборчої компенсації зносу місць тертя і 

контакту деталей за рахунок утворення в цих місцях нового модифікованого 

поверхневого шару. Використання РВС дозволяє збільшувати ресурс роботи 

вузлів і деталей в 2-3 рази за рахунок заміни планових ремонтів 

попереджувальною обробкою, знижує вібрації і шум, на 70-80% знижує 

токсичність вихлопу автомобіля без застосування яких-небудь інших заходів. 

Розроблені титан-фулеренові покриття володіють важливими механічними, 

корозійними властивостями, поєднуючи в одному матеріалі властивості, які 

складно сполучаються (наприклад, високу міцність і високу пластичність). 

Поєднання названих властивостей дозволяє зробити висновок про 

перспективність застосування титан-фулеренових покриттів також і в 

кранобудуванні. 
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В настоящее время формируется и интенсивно развивается новое научное 

направление – автоматизация проектирования средств технологического 

оснащения промышленных роботов. Это направление предусматривает 

разработку алгоритмов и программ для решения задач на ЭВМ, с целью 

определения рациональных (оптимальных) вариантов и существенного 

повышения производительности проектирования. Одним из наиболее значимых 

аспектов этого направления на ранних стадиях выбора конструктивных 

решений и дальнейшего проектирования промышленных роботов. 

Авторами предлагается математическая модель и ее программная 

реализация системы выбора и дальнейшего проверочного расчета захватных 

устройств промышленных роботов. Модель выбора основана на 

технологических ограничениях погрешности позиционирования на конечном 

звене; точности и надежности фиксации заготовки в установочном 

приспособлении; конструктивно-технологических параметров обслуживаемого 

оборудования и устройств; количество и расположение роботизируемых 

позиций; способ подачи объекта манипулирования к промышленному роботу и 

способ удаления объекта из рабочей зоны. Модель расчета базируется на 

разработанной системе классификации захватных устройств, которая 

учитывает: характер работы робота (с переориентацией, с сохранением 

положения объекта, наличием адаптивного управления), тип и конструкцию 

захватных устройств, геометрическую конфигурацию и параметры заготовки, 

параметры базовой поверхности заготовки и т.д. Это позволяет выполнить 

выбор наиболее рациональной конструкции захватного устройства для роботов 

со сменными элементами. 
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Проблема перекосів ходових коліс не нова. Вона нараховує близько 150 

років – з моменту появи перших кранів мостового типу і актуальна на 

сьогоднішній день. В даний час стосовно кранів мостового типу можна 

виділити декілька її аспектів: знос ходових коліс і підкранових колій; додаткові 

опори руху; бічні навантаження на підкранові спорудження; навантаження на 

металоконструкцію крана; робота металоконструкції при перекосах. 

На мостовий кран, як і на інші рейкові крани, діють зовнішні й, передані 

через силове замикання сил, внутрішні сили в горизонтальній площині. 

Зовнішні сили є наслідком, насамперед, впливу: 

- прискорення й уповільнення ходових переміщень кранових візків і 

кранових мостів;  

- розгойдування вантажу;  

- вітрового впливу в поздовжньому й поперечному стосовно руху 

крана напрямках.  

Внутрішні сили виникають як наслідок перекосу крана під час його руху, 

тобто відхилення його від ідеальної лінії руху. Першою передумовою 

(причиною) появи перекосу є розходження між вертикальними силами й, як 

наслідок, між опорами руху ходових коліс, наслідком яких, у свою чергу, 

стають різні моменти двигунів і різні числа обертів двигунів. Це приводить до 

обмеженого елементами системи орієнтації напрямку руху крана і, тим самим, 

до виникнення горизонтальних сил. Другою причиною виникнення перекосу є 

похибки у вигляді коливань, що визначають напрямок руху крана, параметрів 

ходового механізму в рамках полів допуску й зношування. Визначальними 

величинами впливу (збуджуючими величинами) є перекоси ходових коліс або 

ж, відповідно, осей ходових коліс, розходження в діаметрі ходового колеса й у 

нахилі графічних характеристик двигуна, а також відхилення рейок підкранової 

колії від номінального (заданого) положення. Виникаючі через вплив цих 

величин, що збуджують, у крані й підкрановій колії горизонтальні сили діють, 

насамперед, у напрямку, поперечному до напрямку руху крана й мають 

значення, які є визначальними для розрахунку. На рис. 1 зображена спрощена 

принципова схема сил і деформацій крана, що мають місце в горизонтальній 
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Рис. 1 – Сили й деформація мостового крана  в горизонтальній площині. 

 

Основні причини виникнення явища перекосу ходових коліс: 

- в процесі виготовлення, монтажу і ремонту: похибки геометричної 

форми крана (непаралельність площин кінцевої балки крана під установку букс, 

похибки геометричної форми елементів крана та відхилення підкранових 

шляхів від номінального положення тощо)  

- в робочому режимі: розходження між вертикальними силами й, як 

наслідок, випередження однієї несучої кінцевої балки стосовно іншої і 

деформацій несучої конструкції крана; прискорення й уповільнення ходових 

переміщень кранових візків і кранових мостів; розгойдування вантажу; 

вітровий вплив.  

Методи зниження перекосу ходових коліс:  

- застосування лазерних і теодолітних установок при виготовленні, 

монтажі і ремонті кранів, а також при прокладанні підкранових шляхів для 

збільшення точності;  

- розробка і застосування нових конструкцій вузлів і елементів ходової 

частини кранів;  

- збільшення зносостійкості в колісно-рейковій трибосистемі для 

підвищення довговічності контактуючих елементів;  

- застосування засобів оптимального керування для поліпшення 

динамічних характеристик кранів і гасіння розгойдувань вантажу.  
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Через скрутний економічний стан країни, відновлення парку ВПМ 

відбувається повільно, або й зовсім не відбувається. Тому постає питання, як 

оцінити ресурс ВПМ, щоб можливо було спрогнозувати їх ресурс роботи. 

Основою для різних методів оцінки ресурсу ВПМ є методи неруйнівного 

контролю (НК). Застосовуючи НК, ми не порушуємо придатність елементів 

крана до його подальшої експлуатації, але можемо зробити висновок про його 

технічний стан. Досить перспективним є магнітний метод НК механічних 

властивостей металу на основі коерцитивної сили, базується на залежностях 

значень коерцитивної сили від ресурсу технічного ризику руйнування 

елементів металоконструкції крана, що дозволяє виявляти в початковій стадії 

зародження дефектів та упереджувати їх розвиток до критичних розмірів [1, 2, 

3, 4].Магнітна діагностика на основі коерцитивної сили розширює можливості 

НК металоконструкції за рахунок контролю за накопиченням розсіяних 

ушкоджень та переходу металу в пружньопластичний стан. 

Магнітні властивості сталевих металоконструкцій при циклічному 

навантаженні формуються в умовах складно навантаженого стану під впливом 

розтягуючих, згинаючих навантажень і обертових моментів. У сталевих 

металоконструкціях  йде процес нагромадження ушкоджень і мікропластичної 

деформації, що приводить до руйнування металу з наступною втратою несучої 

можливості конструкції. А ряд магнітних параметрів, однозначно пов'язаних з 

кількістю порушень структури металу, таким чином, є своєрідним 

відображенням силового режиму роботи конструкції. 

У якості основного контрольованого магнітного параметра була обрана 

величина коерцитивної сили CH  (Ампер/сантиметр), тому що вона однозначно 

пов'язана із залишковою пластичною деформацією pl
 (см) при статичному й 

циклічному навантаженні металоконструкцій у процесі експлуатації.  У періоди 

виготовлення кранів, монтажу й наступної експлуатації відбувається зростання 

коерцитивної сили ( CH ). 

По своїй природі CH  і pl
 є взаємозалежними параметрами, що 

збільшуються при циклічному навантаженні, як це можна бачити при аналізі 

магнітних (рисунок 1. а) і деформаційних петель гістерезису (рисунок 1. б). По 
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своєму фізичному змісту коерцитивна сила - це напруженість магнітного поля, 

що необхідна для повного розмагнічування попередньо намагніченого до 

насичення феромагнетика  

Вост

Нс

-В, Гн

+В, Гн

-Нr, 

А/см

+Нr, 

А/см

0 0

- a, МПа

pl

+ a, МПа

- a

+ a

 
а)                                                                          б) 

Рис. 1 – Магнітна й деформаційна петлі гістерезису: 

а) Магнітна петля гістерезису         б) Деформаційна петля гістерезису 

 

CH  - коерцитивна сила, А/см; pl
 - залишкова деформація; ОСТB  - залишкова 

індукція, Гн a  - амплітуда навантаження, МПа; K  - циклічний коефіцієнт 

навантаження; n  - циклічний коефіцієнт зміцнення. 

Тому при наявності кореляційних залежностей між CH  й pl
, по величині 

коерцитивної сили, можна вести контроль нагромадження ушкоджень у металі, 

пружньопластичної деформації металу, а також прогнозувати втомну 

довговічність металу. 
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Перекосом крана можна назвати забігання однієї з його опор. 

Перекіс супроводжується деформацією конструкції і її поворотом у плані. 

Перекіс має складну природу, виникає як результат зв'язаних між собою 

процесів і впливає на перерозподіл навантажень, що діють на конструкцію й 

механізми крана. 

Проблема перекосів кранів нараховує близько 150 років - з моменту появи 

перших кранів і актуальна на сьогоднішній день. Перекiс сприяє зносу ходових 

коліс і підкранових колій; додатковому опору руху; навантаженню на елементи 

металоконструкції та механізм пересування, а також на підкранові 

спорудження.  

Стосовно транспортних рухомих засобів із чотирьохточечним обпиранням, 

мостовий кран має несприятливі ходові якості, тому що відношення прольоту 

до бази l/b має високі значення (до 6 й 8). Навіть невеликі неточності, головним 

чином, в укладанні підкранових колій і монтажі ходових коліс істотно 

погіршують ходові якості крана, що сприяє утворенню перекосів при його русі.  

Перекіс порушує нормальну експлуатацію крана й часто призводить до 

небажаних наслідків. 

На сьогоднішній день існує кілька моделей перекосу кранів різного типу 

(мостових великої та малої вантажопiдйомностi, козлових кранiв та мостових 

перевантажувачiв). Теорії для різних типів кранів відрізняються одна від одної. 

Розрахунки мостових кранів вантажопідйомністю до 50 т виробляються за 

методикою СТО24.09-5821-01-93. Для кранів вантажопідйомністю понад 50 т 

ураховується динамічне перекісне навантаження (РТМ24.190.07-85, Додаток 5), 

що включається в основну комбінацію навантажень II (розгін/гальмування 

крана при положенні візка в кінцевої балки й закріпленні крана). 
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Существенной проблемой при абразивной обработке деталей является 

снижения режущей способности в процессе эксплуатации шлифовальных 

кругов, вследствие приспосабливаемости рабочей поверхности круга и 

обрабатываемой поверхности по причине износа абразивных зерен и 

засаливания рабочей поверхности [1]. На данном этапе развития науки и 

техники все больший объем занимают исследования путем моделирования с 

применением метода конечных элементов (МКЭ). Моделированием процессов 

механической обработки методом конечных элементов занимаются ученые 

Японии, США, России, Германии, Франции, Австрии [2].  

Целью исследований является расчет рациональных условий процесса 

самозатачивания алмазных кругов. 

На рис. 1 представлена расчетная модель для изучения влияния величины 

заделки зерна на напряжения деформированного состояния в процессе 

шлифования. 
 

     
                       а                                     б                                      в 

Рис. 1 – Расчетная модель для изучения влияния величины заделки зерна на НДС в 

процессе шлифования в режиме самозатачивания: а – заделка зерна в связке 25% от длины 

зерна; б – заделка зерна в связке 50% от длины зерна; в – заделка зерна в связке 75% от 

длины зерна 

 

ОМ 

Зерно 

Металлофаза 

Связка 

Величина заделки 
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Величина выступания зерна из связки коррелирует с величиной его 

критической заделки, при которой затупившееся алмазное зерно должно 

выпасть из связки и дать возможность новым зернам вступить в работу [3].  

На рис. 2 представлены результаты расчета напряжений в системе 

«алмазное зерно-металлофаза-связка-обрабатываемый материал» кругами на 

керамической связке при обработке стали. 
 

      
                         а                                                       б                                в 

Рис. 2 – Визуализация полей напряжений в изучаемой системе: а – заделка зерна в 

связке 25% от длины зерна; б – заделка зерна в связке 50% от длины зерна; в – заделка зерна 

в связке 75% от длины зерна 

 

Из полученных данных видно, что с увеличением вылета зерна из связки с 

35% до 80% от общей длины, усилие вырывания зерна из связки уменьшается. 

3D моделированием показано, что при заделке зерна в керамической 

связке, равной 75% и более от общей длины может приводить к засаливанию 

круга. Поскольку возникшие напряжения оказываются недостаточными для 

выкрашивания зерна из композита. На основе разработанных моделей, в 

дальнейшем, могут проводится исследования по определению оптимальных 

сочетаний материалов связующего компонента и ориентации зерен в 

композите. Данные разработки являются перспективными в процессе 

управления самозатачиванием алмазных кругов при помощи научно 

обоснованного выбора характеристик круга, режимов изготовления 

инструмента, а также его применения. 
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Перспективність плоского торцевого шліфування підтверджується тим, що 

значна кількість деталей у машинобудуванні мають плоскі поверхні які часто 

підлягають різним видам обробки на плоскошліфувальних верстатах (обдирне, 

попереднє, чистове і прецизійне шліфування). 

Одним з технічних прийомів, що знижує рівень температури обробки за 

рахунок зменшення площі контакту робочої поверхні круга (РПК) з деталлю є 

попередній нахил осі шпинделя на кут  для Ошибка! Источник ссылки не 

найден.-2]. 

В залежності від напрямку поздовжньої подачі процес може бути 

здійснений як за звичайною (
под.зв.S ), так і глибинною (

под.гл.S ) схемами 

(рис. 1, а). 
 

  
    а)       б) 
Рис. 1 – Схема плоского торцевого шліфування з нахилом осі шпинделя: 

а)-схема процесу; б)-схема формування залишкових гребінців на поверхні 

1-торцевий круг; 2-деталь 

 

Негативним моментом багатопрохідної схеми обробки є те, що на 

оброблювальній поверхні деталі формуються залишкові гребінці (рис. 1, б). 

Встановлено, що їх висота H  залежить від величини поперечної подачі 
.попS . З 

поступовим зменшенням останньої параметр H  теж зменшується.  

Наші дослідження показали, що на етапі попередньої обробки треба 

використовувати максимально допустимі значення 
.попS , що сприяє підвищенню 

продуктивності процесу шліфування. Але при надмірно великій подачі на 
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поверхні деталі можуть залишатися незачеплені кругом ділянки, що не 

припустимо. 

Метою роботи є встановлення залежностей для розрахунку значень 

поперечної подачі в залежності від виду шліфування. 

Виконані дослідження з застосуванням методу комп’ютерного 

геометричного моделювання у середовищі КОМПАС [3] дало можливість 

запропонувати [4] на етапі попередньої обробки значення поперечної подачі 

(
. .поп пS ) призначати не більше ніж ширина ( В ) зони контакту РПК з деталлю 

(рис. 1, б). Тобто: 
0,50 0,48 0,50

. . 14,92поп п kS t d     , (

1) 

де t - глибина шліфування, мм;  - кут нахилу осі обертання шпинделя; 
kd -

 зовнішній діаметр торцевого кругу, мм;  

На етапі чистової обробки критерієм вибору поперечної подачі повинно 

бути допустиме значення висоти залишкових гребінців [ ]H . При цьому 

значення 
. .поп чS  повинно задовольняти нерівності: 

2,039
. . 0.949

[H]
S

0,003
поп ч

kd 


 
 (

2) 

Таким чином, для забезпечення технічних вимог щодо стану 

оброблювальної поверхні деталі потрібно мати чітко визначене значення 

поперечної подачі. Значення поперечної подачі, розраховане за формулою (1), 

гарантовано забезпечує відсутність на обробленій поверхні ділянок, які будуть 

залишатися незачепленими кругом. Значення поперечної подачі, розраховане за 

формулою (2), дозволяє забезпечити потрібний рівень залишкових гребінців H . 

Це дозволяє на практиці суттєво розширити технологічні можливості 

процесу плоского торцевого багатопрохідного шліфування і уникнути браку 

шліфованих виробів. 
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Правку алмазных кругов выполняют в случаях «засаливания» режущей 

поверхности, при неравномерном износе и необходимости восстановления 

заданной формы круга. Наиболее простыми и доступными являются правка 

методом обтачивания алмазными инструментами.  

При правке алмазным инструментом происходит интенсивное удаление 

целых зерен и дробление абразивного материала и связки шлифовального 

круга. Для правки наиболее широко применяют алмазно-металлические 

карандаши, алмазные зерна в оправках, алмазные пластины и ролики.  

Анализ напряженно-деформированного состояния алмазоносного слоя при 

правке осуществлялся путем 3D моделирования методом конечных элементов. 

Проводилась серия расчетов для фрагмента алмазоносного слоя, включающего 

несколько зерен, окруженных массивом связки. В качестве связующего 

материала рассматривались металлические, органические и керамические 

связки. В качестве моделей алмазных зерен использовался многогранник в 

поперечном сечении, которого лежит восьмиугольник. Наличие металла-

катализатора в алмазных зернах моделировалось произвольно 

ориентированными пластинами, объемное содержание которых составляло 5% 

или 10% [1]. Рассматривалось наличие одной, двух и трех металлофаз, 

расположенных на периферии зерна. Таким образом, исследовалось влияние 

количества металлофаз на процесс правки.  

В начале, была построена исходная 3D-модель системы «правящий 

инструмент – алмазный круг» (рис.1). Полагается, что модели являются 

сплошными упругими телами. Все геометрические модели построены с 

использованием коммерческого программного CAD обеспечения SolidWorks.  

Расчеты по методу конечных элементов позволили количественно оценить 

главные и приведенные напряжения, энергию деформации и плотность энергии 

деформации в правящихся элементах в зависимости от их размеров, физико-

механических свойств и условий правки (глубины правки, марка связки 

карандаша, скорость).  
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а)      б) 

Рис. 1–3D-модель: а) система «правящий инструмент – алмазный круг», 

б) схема нагружения модели процесса правки 

Расчеты влияния количества металлофазы показали увеличение 

напряжений в зернах в местах ее скопления в зерне. Наличие большого 

количества металлических включений в зернах приводит к снижению их 

прочности и термостойкости.  

При исследовании варьировались некоторые условия правки: усилия 

правки 10 МПа, 55 МПа, 100 МПа; материал связки алмазного круга, материал 

металлофазы. Путем расчета получены распределения напряжений для 

наилучшего и наихудшего варианта сочетания свойств компонентов 

композиции при правке. Наименьшие напряжения наблюдаются при правке 

кругов со связкой на основе меди, металлофазы на основе никеля и усилием 

прижима 100Мпа (рис.2а). Наибольшие напряжения наблюдаются при правке 

кругов со связкой на основе боросиликатного стекла (керамическая связка), 

металлофазы на основе никеля и усилием прижима 100Мпа (рис.2б).  

 

 

 

а)         б) 

Рис. 2 – Картина распределения напряжений в зоне правки 

а – максимальные напряжения 4,46 ГПа,  

б – максимальные напряжения 18,01 ГПа  

Полученные результаты расчетов показали, что инстенсивность правки 

зависит не только от силового фактора, но и от температуры в зоне правки.  

Установлено, что предложенная методология исследования процесса 

правки алмазных кругов позволяет без длительных и дорогостоящих 

экспериментальных исследований определять рациональные условия этого 

процесса 

 
Список литературы: 

1. Грабченко А.И. Расширение технологических возможностей алмазного шлифования. 

– Харьков: Высшая шк., 1985. – 184 с. 

2. Грановский Г., Грановский В. Резание металлов. М.: Высш. шк., 1985 – 304c. 



Х Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

Матеріали конференції, 2016. Ч. 1. 122 

УДК 621.923 

 

РАСЧЕТ РАЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРАВКИ АЛМАЗНЫХ КРУГОВ 

 

В.В. ЦЫМБАЛЮК
1*

, В.А. ФЕДОРОВИЧ
2 

 

1 
магистрант кафедры«Интегриванные технологи машиностроения» им. М.Ф.Семко,  

НТУ «ХПИ», Харьков, УКРАИНА 
2 

профессор кафедры«Интегриванные технологии машиностроения» им. М.Ф. Семко, 

докт. техн. наук,  НТУ «ХПИ», Харьков, УКРАИНА 

* email : vitaly.tsimbalyuk@yandex.ru 

 

Правка алмазных кругов является наиболее простым и доступным 

способом, который выполняют в случаях «засаливания» режущей поверхности. 

При правке алмазным инструментом может происходить дробление 

абразивного материала, удаление целых зерен и связки шлифовального круга. 

Это и обуславливает актуальность данного вопроса. Постановка проблемы: 

получить наиболее рациональные условия для правки алмазных кругов. 

3D моделирование методом конечных элементов уже широко используется 

к процессам лезвийной, абразивной обработок, а также спекания алмазоносного 

слоя кругов на различных связках и правки шлифовальных кругов [1]. 

Для моделирования процесса правки были выбраны карандаши типа 01 

(ГОСТ 607-80), в которых алмазные поликристаллы расположены цепочкой, 

была предложена схема, изображенная на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1 – Алмазный карандаш: 

1 – СПА; 2 – покрытие; 3 – державка; 4 – припой (связка) 

 

Суть изменения технологии изготовления алмазных карандашей состоит, 

во-первых, в использовании синтетических поликристаллических алмазов 

(СПА), полученных CVD методом. Физико-механические свойства этого алмаза 

приближаются к свойствам природного алмаза. Во-вторых, на эти 

поликристаллы предварительно наносится толстослойное рельефное 

металлическое покрытие. Такой подход позволяет еще на предварительном 

этапе обеспечить точное и плотное прилегание поликристаллов друг к другу, 

что важно для осуществления процесса непрерывной правки, а также более 

полное использование ресурса алмаза. Для расчета процесса правки этим 
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алмазным карандашом была построена 3D-модель системы «алмазный 

карандаш – алмазные зерна – металлофаза– связка круга». Проведена серия 

расчетов для фрагмента алмазоносного слоя. В результате исследования 

влияния 3D-модели и расчетов было установлено увеличение напряжений в 

зернах в местах ее сосредоточения, а также, что с увеличением количества 

металлических включений в зернах их прочность и термостойкости снижаются. 

Концентрация максимальных напряжений в области металлофазы 

свидетельствует о том, что именно она может играть ключевую роль в 

разрушении алмазных зерен в процессе правки алмазно-абразивного 

инструмента. 

На рисунке 2 представлены результаты расчета НДС для различных 

значений давления в контакте и типов связок. Значения давления принимались 

соответственно 10 МПа, 55 МПа, 100 МПа применительно к керамической (а), 

органической (б) и металлической (в) связкам. Материал металлофазы – 

никель, количество включений металлофазы – три [2]. 
 

 
Рис. 2 – Визуализация результатов моделирования процесса правки алмазоносного слоя 

круга 

 

Установлено, что наибольшие напряжения наблюдаются при правке кругов 

на металлической связке, с давлением 100 МПа. 
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Роздільний привод крана, що складається із двох незалежних приводних 

вузлів, які розташовані на протилежних кінцевих балках, при русі вперед діє як 

привод на передні ведучі колеса, а в протилежному напрямку - як привод на 

задні ведучі колеса. 

Криволінійний рух крана обмежується напрямними елементами.  

При одночасному коченні й поперечному ковзанні в зоні контакту 

виникають великi бічні (осьові) сили тертя. 

Виникаючі при цьому зусилля (бічні зусилля) впливають на напрямні 

елементи майже перпендикулярно осі рейки.  

При перекосі ходових коліс під час руху крана можливо різке збільшення 

перекосу пролітної будови крана й бічних зусиль.  

Експериментальні дослідження мостових кранів показують, що фактичні 

бічні зусилля при пересуванні крана майже завжди більшi, ніж розрахункові 

зусилля, отриманими відповідно до норм розрахунку TGL 13470. 

Експерименти, проведені М. Шеффлером і Х. Марквардтом на мостовому крані 

без вантажу з напрямними роликами, установленими на одній зі сторін крана з 

роздільним приводом, показали, що бічні зусилля , які діють на горизонтальні 

напрямні ролики, носять яскраво виражений коливний характер .  

Результати вимірів перекосу ходових коліс до їхньої вивірки і при грубо 

укладених підкранових коліях показали, що пікові навантаження на напрямні 

ролики становлять 20тс. Ці навантаження в кілька разів більші навантажень, 

зазначених в TGL 13470. Після вивірки підкранової колії й ходових коліс крана, 

коли кут перекосу становить від -0,018 до +0,110, пікові навантаження 

знизилися до 8тс при русі крана в обох напрямках, але залишилися ще досить 

високими в порівнянні з навантаженнями, зазначеними в стандарті . При 

повторних вимірах після короткого пробігу крана були отримані інші значення 

навантажень. 

Велику небезпеку представляє випадок, коли напрямні ролики і їхні осі не 

розраховані на міцність, тому що після поломки осей губиться примусове 

обмеження перекосу й кран може зійти з рейок. 
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Одним з актуальних питань забезпечення енергобезпеки процесу 
перевезень є ефективна реалізація тягової електроенергетичної резервної 
потужності електропостачання електрифікованих залізниць змінного струму. 
Шляхи реалізації резервної потужності різні. Якщо основним напрямком на 
залізницях країн з розвинутою економікою є розміщення на тягових підстанціях 
стаціонарних тягових резервних агрегатів, то на залізницях України це питання 
вирішується за рахунок пересувних резервних тягових підстанцій. Останні 
вводяться в експлуатацію на період стійкого зростання обсягу перевезень. При 
спаді перевезень вони можуть бути задіяні на інших напрямках, на яких 
очікується зростання обсягів перевезень. Природно, що така «гнучка» система 
резервування повинна бути ув'язана схемно та режимно з системами 
зовнішнього електропостачання.Наслідки економічної кризи істотно понизили 
темпи електрифікації залізниць в 2013–2015 рр. В результаті найважливіша 
електрифікована лінія Харків-Полтава-Кременчук-Знам’янка працює у 
вимушених режимах з живленням тягової мережі від пересувних підстанцій. 
Для забезпечення енергобезпеки процесу перевезень залізничного транспорту 
запропоновано збільшення кількості приєднань до мереж 220-330 кВ, створення 
транспортно-енергетичних коридорів, розвиток власних живлячих електричних 
мереж 110 кВ і пересувних підстанцій нового покоління з РП-110 кВ. 

Техніко-економічні розрахунки показують, що в даний час для тягових 
мереж вітчизняних залізниць застосування плавно регульованої установки КУ з 
нерегульованою конденсаторною батареєю і з паралельно включеним 
трансреактором, регульованим блоком тиристора, і фільтрами для зниження 
гармонік пов'язано з великими капітальними вкладеннями, що визначає великі 
терміни окупності інвестицій (більше 10–15 років). Найбільш перспективними 
для тягового електропостачання на сьогодні є ступінчасто регульовані пристрої 
компенсації реактивної потужності. Для ефективного застосування пристроїв 
компенсації реактивної потужності в системах тягового електропостачання 
змінного струму необхідно розробити нормативно-правову документацію про 
необхідність застосування і порядок вибору параметрів і місць розміщення 
пристроїв поперечної і подовжньої компенсації з урахуванням режимів роботи 
енергосистем і використанням програмних комплексів з імітацією 
взаємопов'язаних миттєвих схем рухомих навантажень. 
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Сучасні тенденції розвитку транспортних дизелів передбачають 

покращення показників економічності, екологічності, надійності та вартості 

при неодмінному зростанні літрової потужності, тобто рівня форсування. При 

цьому вкрай актуальною постає проблема забезпечення високої надійності 

конструкції. За даними фірми AVL для дизелів з об’ємом циліндра понад 2 

літра проблема надійності стає настільки актуальною, що критерій  вартості 

двигуна стає не значимим. Відомо, що при збільшенні діаметру циліндра 

забезпечити надійну роботу поршневої групи стає складніше. Тут при зростанні 

рівня форсування впроваджують проміжне охолодження наддувного повітря, 

двоступеневий наддув та, відповідно, двоступеневе охолодження, 

інтенсифікацію охолодження гільз циліндрів та поршнів, заміну матеріалів 

поршнів та застосування їх місцевого зміцнення. Використання останніх двох 

заходів пропонується, коли поршні з алюмінієвих сплавів працюють на межі 

міцності. При цьому в матеріалах таких поршнів внаслідок частих змін режимів 

експлуатації транспортних дизелів інтенсифікуються процеси втоми та 

повзучості матеріалів. Це призводить до розтріскування кромок їх камер 

згоряння. Доцільним рішенням тут є перехід до складених конструкцій, коли 

застосовують, наприклад, жаротривку сталеву накладку на алюмінієвий корпус. 

За типову тут можна розглядати конструкцію, подану на рис. 1а [1]. Тут зона 

обпирання 1 накладки на корпус поршня 2 охолоджується маслом, що 

циркулює в порожнинах 2 і 3, а наявність масла в порожнині 4 також 

забезпечує охолодження зони кілець 5. Високе форсування двигунів, 

наприклад, до 50 кВт/л унеможливлює охолодження накладки маслом через 

вкрай високу температуру накладки, яка може досягати 700  С  і вище. Тому при 

вказаному рівні форсування вже використовують конструкції, наприклад, за 

схемою рис. 1б [1,2]. У роботі поставлена задача прогнозування надійності 

роботи складеного поршня при форсуванні дизеля з 35 кВт/л до 50 кВт/л. При 

таких рівнях форсування двигуна можливе підвищення температури в зоні 

контакту накладки 1 (див. рис. 1б) з проставкою 2 та проставки 2 з корпусом 
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поршня 3 до такого рівня, що в алюмінієвому сплаві може виникнути явище 

повзучості. У такому випадку накладка 1 починає опиратись крізь проставку 2 

на кільцетримач 4. Критичним станом надійності конструкції тут може бути 

повзучість матеріалу корпуса поршня в зоні 5, тобто під кільцетримачем 4. Для 

аналізу можливості появи такого явища нами визначено межі повзучості 

алюмінієвих сплавів АЛ-25 та АК4. Тут межа повзучості визнається 

припустимим рівнем напружень в матеріалі при певних однакових рівнях 

температур. Для визначення межі повзучості для конструкції, яка 

розглядається, потрібно мати інформацію щодо термонапруженого стану 

корпуса поршня. Для вирішення останньої задачі розроблено тривимірну 

модель, визначено граничні умови температурної задачі та визначено поля 

температур та термомеханічних напружень в зонах корпуса 3 та 5 (див. рис. 1б). 

Розглянуто різні конструкції жаротривких накладок, різні матеріали корпуса 

поршня та конструктивні зміни корпуса і кільцетримача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     а                                                                                б 

Рис. 1 – Конструкції поршнів: a – з опиранням на корпус; б – з опиранням на проставку 
 

Цілком зрозуміло, що застосування інших матеріалів та інший 

термонапружений стан складових поршня потребує корегування форми бічної 

поверхні, перед усім корпуса, що поставило вимогу до детального аналізу 

деформованого стану конструкції. Виконані багатоваріантні розрахунки 

надають можливість запропонувати конструктивні рішення для різних рівнів 

форсування дизеля. 
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Актуальність проблеми ефективного використання традиційних джерел 

енергії і пошуку альтернативних ресурсів не викликає сумніву. На сьогодні в 

Україні майже не використовується потенціал низькокалорійних газів, що у 

великій кількості виробляються сільським господарством та промисловістю, 

зокрема біогазу, синтез-газу, генераторного і піролізного газів, шахтного газу 

тощо. Існуючі вітчизняні установки з утилізації цих газів можна перерахувати 

по пальцях, хоча у розвинених країнах їхня кількість вимірюється сотнями і 

тисячами. 

Одним з перспективних джерел енергії є біогаз сміттєзвалищ, який на 

сьогодні викидається в атмосферу і забруднює її, або спалюється у факельних 

установках. Проте використання біогазу в якості палива в когенераційній 

установці з газовим двигуном внутрішнього згоряння дозволить крім 

ефективної утилізації цього небезпечного газу забезпечити споживача теплом 

та електричною енергією. 

В Україні накопичено великий досвід виробництва й експлуатації 

вітчизняних стаціонарних газових двигунів 11ГД100М. Завдяки оригінальній 

організації робочого процесу – форкамерно-факельному запалюванню 

збіднених і вкрай збіднених газо-повітряних сумішей та якісному 

сумішоутворенню – двигуни 11ГД100М мають показники ефективності 

робочого процесу, що перевищують показники багатьох сучасних газових 

двигунів. Тому саме ці двигуни обрано для конвертації на біогаз. 

В роботі представлено математичну модель робочого процесу 

багатопаливного двотактного газового двигуна з форкамерно-факельним 

запалюванням і якісним сумішоутворенням, що живиться низькокалорійним 

газовим паливом довільного компонентного складу. З використанням цієї 

моделі досліджено робочий процес двигуна при використанні в ньому біогазу 

сміттєзвалищ. Показано що показники ефективності циклу майже не 

змінюються, проте значно збільшується об’ємна витрата палива. Це вимагає 

заходів з модернізації конструкції газової апаратури базового двигуна. 

 Розглянуто такі конструкторські заходи, як збільшення перетинів деталей 

газової апаратури – газового клапану, мультиплікатора і дозатора, а також 

збільшення тиску паливного газу в системі. Показано, що збільшення перетинів 

газової апаратури як самостійний захід дозволить забезпечити необхідну 

циклову подачу палива. Збільшення тиску є недоцільним, оскільки вимагає 

додаткових витрат на компресор стиску і витрат палива на привід компресора. 
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Збільшені вимоги до швидкості перевезення пасажирів на залізницях 

України привели останніми роками до створення швидкісних потягів 

здійснюючих перевезення пасажирів між крупними містами. Проте швидкість 

руху таких потягів обмежена зважаючи на застосування на них як джерело тяги 

застарілого рухомого складу. Швидкість руху такого потягу не перевищує 

100.160  км/ч, що значно нижче за європейські і японські аналоги, для яких 

перевезення із швидкістю 200…300 км/год стали повсякденною реальністю. 

Основна причина такої низької швидкості, а як наслідок меншої 

конкурентоспроможності залізничного транспорту перед, наприклад, 

автомобільним транспортом криється в першу чергу в недосконалості рухомого 

складу. В останній час для перевезення пасажирів на швидкісних поїздах в 

Україні стали застосовуватися поїзди з моторвагонною (CS2) та локомотивною 

(ЕКр 1) тягою тяговий привід яких розроблено закордонними виробниками.  

Високошвидкісні електропоїзди на залізницях України відсутні.  Серцем 

рухомого складу (ЕРС) є тяговий електропривод – сукупність пристроїв, 

призначених для перетворення електричної енергії, отримуваного з контактної 

мережі, в корисну роботу по переміщенню рухливого складу. Тому 

найважливішою задачею, яку треба вирішити для створення мережі швидкісних 

магістралей, є створення рухомого складу і його найважливішого елемента – 

тягового електроприводу. Саме від його енергетичної ефективності і витрат на 

експлуатацію залежатиме конкурентоспроможність пасажирських перевезень 

на швидкісних лініях. Тому при розробки нових типів рухомого складу встає 

питання вибору типу його тягового приводу і основної його складової тягового 

електродвигуна. Вітчизняний електричний рухомий склад «Укрзалізниці» 

створено на основі колекторних двигунів постійного або пульсуючого струмів. 

Однак в останні часи усі передові розвинуті країни розробляють електричний 

рухомий склад на основі безконтактних тягових двигунів. Найбільш поширений 

з них це асинхронний двигун. Для визначення ефективності тягового приводу з 

урахуванням режимів роботи тягового приводу для конкретного ЕРС в роботі 

запропоноване використовувати критерій ефективності тягового приводу який 

дозволяє врахувати енергетичні параметри роботи приводу (ККД і коефіцієнт 

потужності двигуна) і режими  його роботи при русі рухомого складу на 

ділянці шляху, де він експлуатується. 
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Достижения научно-технического прогресса, затрагивающего все страны 

мира, позволяет осуществлять массовый выпуск легковых автомобилей для 

удовлетворения потребности населения. Последние десятилетия 

характеризуются значительным увеличением их производства и продажи. 

Однако, процесс автомобилизации не ограничивается только увеличением 

парка автомобилей. Быстрые темпы развития автотранспорта обусловили 

определенные проблемы, такие как качественное и недорогое техническое 

обслуживание и ремонт, увеличение пропускной способности и ремонт 

дорожных сетей, загрязнение окружающей среды, для решения которых 

требуются научный подход и значительные материальные затраты. Основными 

из них являются увеличение строительства станций технического 

обслуживания (СТОА), автострад, стоянок, автозаправочных станций и другие 

мероприятия.  

Современные тенденции развития автомобилестроения предполагают 

использование экологически чистых видов топлива. При использовании 

установленного газобаллонного оборудования и работе на газовом 

топливе автомобиль получает ряд преимуществ, таких как: 

1. Газ обладает всеми качествами полноценного топлива для двигателей 

внутреннего сгорания. Его использование не требует изменения конструкции 

автомобиля, оставляя возможность использовать как бензин, так и газ. 

2. Газ - это высококачественное топливо с октановым числом около 105, 

поэтому ни в одном режиме работы двигателя не возникает детонация. 

Следовательно, снижается нагрузка на детали цилиндро-поршневой группы и 

кривошипно-шатунного механизма. 

3. Газ практически безвреден для окружающей среды. Применение 

газового топлива заметно снижает суммарную токсичность отработавших 

газов. Автозаправочный комплекс (АЗК) набирает всё больше популярности.и 

представляет собой территорию, на отдельных площадях которой 

располагаются здания и сооружения производственного назначения для 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств, а также оказания 

сервисных услуг водителям и пассажирам. Сейчас АЗК являются лидерами на 

розничном рынке продаж нефтепродуктов и постепенно вытесняют одиночные 

автозаправочные станции, поглощая или выводя их из данной отрасли. 
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Вельми важливими критеріями ефективності роботи транспортного засобу 

є швидкість та пропускна здатність. На залізницях передових в технічному 

відношенні країн їх вдалося істотно підвищити, запровадивши 

високошвидкісний електричний транспорт. 

Доцільне застосування транспортних засобів з кузовами, що нахиляються, 

на існуючих ділянках транспортних магістралей, що містять велику кількість 

кривих (залізниці, аеродроми та інше). В даний час такі приводи 

застосовуються на електропоїздах, що експлуатуються в багатьох країнах світу, 

включаючи Австралію, Німеччину, Іспанію, Італію, Канаду, Китай, Норвегію, 

Португалію, Словенію, США, Фінляндію, Францію, Швейцарію, Швецію та 

Японію. 

Підвищення швидкості руху можна здійснити двома основними шляхами. 

По-перше, можна відмовитися від використання кривих порівняно малого 

радіусу. По-друге, можна залишити в експлуатації існуючу мережу залізниць, 

вживши заходів по зміні конструкції рухомого складу, що дозволяють 

підвищити швидкість проходження кривих за рахунок впровадження систем 

нахилу кузовів. Такий шлях є менш витратним, оскільки вводити новий 

рухомий склад можна поступово, витісняючи існуючий у міру його фізичного 

та морального зносу. 

В роботе розглядається актуальна проблема створення транспортного 

засобу з комбінованим пневматичним та електромеханічним приводом на 

основі лінійного двигуна для нахилу кузова, що дозволяє істотно підвищити 

швидкість руху на кривих ділянках. Вона складається з диференційних рівнянь 

зміни тиску у пневморесорі та руху верхньої її частини  для пневматичних 

ресор діафрагмового типу . Визначено функцію масової витрати повітря для 

нахилу кузова, що базується на обчисленні термодинамічних функцій розходу. 
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Опыт эксплуатации первых образцов межрегиональных поездов 

движущихся с повышенными скоростями (до 160 км/ч) показал их 

востребованность на рынке транспортных услуг. С точки зрения пассажиров 

преимущества таких поездов заключаются в существенном снижении затрат 

времени на поездку и высоком уровне комфорта. Для государства же 

достоинство внедрения таких поездов связано с социальным эффектом, т.е. 

возможностью вовлечения в деловую активность большего количества 

населения, за счет совершения более протяженных поездок, в том числе и к 

месту работы. Вместе с тем дальнейшее повышение скоростей движения до  

200 км/ч и выше сопряжено с рядом ограничений, которые имеют отношение, 

как к инфраструктуре железных дорог, так и к подвижному составу. Такими 

ограничениями являются: наличие на существующей сети железных дорог 

кривых малых радиусов и эксплуатация подвижного состава, технические 

характеристики которого не допускают движения со скоростями выше 160 

км/ч. Исходя из вышесказанного, наше исследование направлено на поиск 

технических решений позволяющих, реализовать перспективный проект 

межрегионального поезда с эксплуатационной скоростью 200 км/ч. Одними их 

основных элементов электроподвижного состава, который непосредственно 

влияет на его эксплуатационные показатели, безопасность и комфорт является 

его ходовая часть, тяговая передача и системы, обеспечивающие активное 

управление положением кузова в процессе движения. В ходовой части 

моторных вагонов нами предлагается использование двухосной тележки с 

пневматическим подвешиванием во второй ступени и активными поперечными 

связями на базе линейных приводов. Тяговая передача второго класса состоит 

из двухступенчатого редуктора, который исключает возникновение 

динамических моментов на валу тягового двигателя и зубчатой муфты типа 

Flender. Компенсация центробежных сил инерции возникающих при проходе 

кривых малых радиусов обеспечивается системой принудительного наклона 

кузова с силовым приводом на базе реверсивных линейных двигателей 

облегченной конструкции с возможностью реализации активного управления 

положением кузова. Внедрение перечисленных технических решений в 

совокупности с системами управления и контроля на базе современных 

вычислительных средств позволит создать перспективный межрегиональный 

скоростной поезд, удовлетворяющий современным мировым стандартам и 

конкретным условиям эксплуатации. 
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В структуре тракторного парка экономически развитых стран на долю 

колесных приходится 80-95 %.  

Особое место среди колесных тракторов занимают полноприводные 

тракторы с шинами равного размера.  

По своим тягово-сцепным свойствам, при той же массе, они в 1,5 раза 

выше тракторов с традиционной схемой и приближаются к гусеничным.  

Высокая универсальность этих тракторов позволяет выполнять с их 

помощью основной комплекс сельскохозяйственных работ и тем самым 

сократить количественный и марочный состав машинно-тракторного парка и 

снизить капитальные вложения в сельское хозяйство.  

На рыхлых, переувлажненных и несвязных почвах применение 

полноприводных тракторов с шинами равного размера снижает уплотнение и 

распыление почв.  

Наибольшее распространение на полноприводных колесных тракторах 

получил блокированный привод [1].  

Как известно, при блокированном приводе передняя и задняя ведущие оси 

кинематически жестко связаны  между собой.   

Поэтому, если одна из ведущих осей трактора уменьшит параметры 

силового привода колес, то вторая ось должна аналогично изменить свои связи 

с двигателем или с опорной поверхностью.  

В противном случае показатели машинотракторного (МТА) агрегата 

ухудшаются. 

Анализ результатов исследований колесных тракторов показал следующее.  

Достоинствами тракторов с блокированным приводов осей колес 

являются: 

- высокие тягово-сцепные свойства машины; 

- производительность МТА выше на 14 – 25 %; 

- снижение потребление мощности двигателя на выполнение 

технологических операций; 

- повышение КПД ходовой части на 3 – 5 %; 
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- снижение расхода топлива на различных с/х операциях на 12 – 18%; 

- начало движение и разгон МТА осуществляется с большим ускорением и 

с меньшим буксованием независимо от состояния опорной поверхности; 

- трактор обладает большей устойчивостью и управляемостью. Особенно 

это проявляется на опорных поверхностях с низким коэффициентом сцепления;  

- высокие проходимость и тягово-сцепные свойства трактора в 

большинстве случаев позволяют отказаться от использования сдвоенных и 

строенных колес; 

- возможность использования тракторов в сложных условиях 

эксплуатации; 

- торможение двигателем на транспортных работах более эффективно. 

Однако при этом проявляются следующие недостатки: 

- динамическая нагруженность трансмиссии выше; 

- неравномерность распределения ведущего момента по осям, которое, как 

правило, не соответствует сцепным свойствам осей колес с опорной 

поверхностью, приводит к снижению тяговых и эксплуатационных свойств 

трактора; 

- при кинематическом рассогласовании привода колес возникают 

дополнительные потери, что вызывает увеличение расхода топлива и 

дополнительное нагружение узлов силовой части; 

- возможна неожиданная потеря курсовой устойчивости; 

- сложность конструкции увеличивает стоимость трактора на 15-25% по 

сравнению машинами с задними ведущими колесами; 

- возникает необходимость балластирования машины и оснащения 

средствами эффективной реализации колесами тяговой мощности [2]. 

Для решения основного назначения трактора  –  буксирование 

технологических машин и орудий необходимо продолжение исследований по  

повышению его тягово-сцепных качеств и обеспечению оптимального 

агрегатирования при изменяющихся условиях эксплуатации. 
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Двигун сучасного автомобіля оснащений системою комплексного 

керування, яка дозволяє виконувати все більш зростаючи вимоги до 

економічності пального та норм токсичності у відпрацьованих газах [1]. З 

часом системи тільки ускладнювались за рахунок збільшення компонентів, які 

дозволяють впливати на ефективність процесу роботи енергетичної установки, 

реалізації більш розвинених алгоритмів керування та зростання 

обчислювальних можливостей електронних елементів. 

Періодичний контроль технічного стану двигуна та елементів і системи 

його керування в період експлуатації, є необхідною умовою для підтримки 

заданих технічних показників автомобіля, що в свою чергу забезпечує надійну 

роботу та підвищує ресурс його експлуатації [2].  

На даний час в експлуатації знаходиться велика кількість автомобілів з 

бензиновими двигунами, які відрізняються складом системи керування 

двигуном та досконалістю реалізації керування процесами. Актуальність 

наявності технічних та програмних засобів, заснованих на сучасних методах 

діагностування дуже велика [3]. Крім того існує необхідність чіткої 

послідовності діагностичних операцій для того, щоб процедури виявлення 

несправностей займали як можна менший виробничий час. 

Обґрунтування складу комплексу для вимірювання та діагностування 

двигунів з іскровим запалюванням має ціль на вироблення послідовних 

рекомендацій проведення перевірки двигуна та елементів системи керування, а 

також запропонування технічного рішення для реалізації діагностичних 

процедур. Для цього необхідно вирішити наступні завдання: скориставшись 

принципом декомпозиції виділити елементи двигуна та системи керування, які 

мають вплив на характерний системний показник; для обраних підсистем 

обґрунтувати склад вимірювальних засобів та методику перевірки системного 

показника; запропонувати загальний алгоритм перевірки двигуна в цілому з 

наступними діями по виявленню несправної підсистеми та знаходженню 

несправного елемента. 
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Целью данной работы является разработка методики ТО гидропривода 

автобетоносмесителя. 

Поставщиком шасси автобетоносмесителей в Украине является КрАЗ 

 АБС являются подвидом бетоносмесителей, которые также бывают: 

 стационарными, 

 передвижными (в виде прицепов). 

Кроме того, выделяются следующие классификации АБС: 

по типу расположения смесительной установки и направлению 

разгрузки АБС подразделяются на: 

 АБС с разгрузкой «назад», 

 АБС с разгрузкой «вперед».  

Позволяет водителю миксера управлять и контролировать процесс 

разгрузки, не выходя из кабины; 

 по типу привода смесительного оборудования: 

 механический — редко используемый, устаревший вариант, 

 гидравлический — современный стандарт, 

 по типу двигателей смесительного оборудования: 

 автономные двигатели — более шумные, но более надежные — в 

случае поломки двигателя автомобиля перемешивание бетонной смеси не 

прекращается, 

 двигатели на шасси — более экологичные, менее шумные, 

способствуют уменьшению массы АБС. 

Именно потому,что гидравический привод наиболее часто применяется в 

настоящее время,данная работа направлена на поиск наиболее рационального 

решения использования гидропривода. 
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Потери топлива на AЗС наносят значительный ущерб как владельцам 

предприятий, так и экономике страны, снижают эффективность производства и 

загрязняют окружающую среду. 

Поэтому поиск путей сокращения потерь топлива является важной задачей 

для науки в области автомобильного транспорта. 

Плотность топлива существенно зависит от температуры, поэтому часто 

возникают конфликты между поставщиком и грузополучателем.  

Причиной разногласий является то, что учет топлива на нефтебазах 

производится по массе – в тоннах, а учет отпуска топлива автотранспорту 

производится в литрах.  

Естественно, что количество литров в одной и той же массе может 

меняться в зависимости от температуры. 

При повышении температуры плотность топлива снижается и наоборот – 

при снижении температуры, плотность топлива увеличивается.  

Существуют специальные таблицы для пересчета плотности топлива в 

зависимости от температуры. 

Для решения проблемы корректного отпуска топлива на АЗС, следует 

предусмотреть дозирование объемов топлива, с корректировкой на основе 

распределения температуры топлива в системе его выдачи. 

Для учета уровня топлива в рабочих емкостях АЗС предлагается 

использовать температурную коррекцию реализуемого объема топлива, 

приводя объем к стандартизированной температуре. 
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Щороку кількість автомобілів в Україні збільшується. Особливо яскраво 

ця тенденція проявляється в мегаполісах. За кількістю пожеж автомобілі 

займають друге місце після квартир. Сумна статистика пожеж на транспорті 

переконує, що це не тільки засіб пересування, а й потенційне джерело 

виникнення пожежі. В Україні щорічно згорає близько 17000 автомобілів.  

Стан проблеми пожежної безпеки транспортних засобів вказує на 

необхідність об'єднання зусиль спеціалістів в галузі безпеки повітряного, 

морського, річкового, залізничного та автомобільного транспорту. 

Забезпечення комплексної безпеки сучасної вітчизняної транспортної системи - 

найважливішої інфраструктурної галузі економіки України, а також безпеки 

населення на транспорті - одне з пріоритетних завдань і обов'язків держави. 

Вищенаведена інформація вказує на актуальність обраної теми дослідження.  

Метою даної роботи є дослідження зниження пожежонебезпечності 

транспортних засобів, зокрема, військової техніки, шляхом використання 

водопаливної емульсії. 

Реалізація даної мети здійснювалась через вирішення наступних задач: 

 визначення основних характеристик процесу горіння  палива; 

 моделювання  згоряння на поверхні при різних умовах виникнення 

вогнища і навколишнього середовища для дизельного палива і ВПЕ; 

 визначити переваги та недоліки застосування ВПЕ як палива. 

Процес горіння рідких горючих з вільною поверхнею відбувається 

наступним чином. При сталому режимі горіння за рахунок тепла, 

випромінюваного факелом, рідке пальне випаровується. У  висхідний потік 

пального, яке перебуває в паровій фазі, за допомогою дифузії проникає повітря 

з навколишнього простору.  

Отримана таким чином суміш утворює палаючий смолоскип у вигляді 

конуса, відстоячого від дзеркала випаровування на 0,5-1 мм.  

Стале горіння протікає на поверхні, де суміш досягає пропорції, що 

відповідає стехіометрічному співвідношенню пального і повітря. Це 

припущення витікає з тих же міркувань, що й у випадку дифузійного горіння 

газу. 

Танк по праву вважається найбільш захищеною від вогню противника 

бойовою машиною. Проте і у нього є вразливі місця, і якщо в них потрапляє 
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снаряд або протитанкова ракета, то неминуче відбувається вибух боєкомплекту 

або пожежа з подальшим вибухом. Сучасні танкові автоматичні системи 

пожежогасіння не здатні боротися з вибухом і горінням великої кількості 

легкозаймистих палива на борту танка.  

Пожежовибухобезпека танків і бронетранспортерів певною мірою може 

бути збільшена застосуванням спеціальних конструктивних заходів. Однак для 

більшості бойових машин, що стоять на озброєнні, найбільш реальним 

способом вирішення проблеми пожежовибухобезпеки є застосування так 

званого пожежобезпечного палива, що забезпечує при впливі снарядів, осколків 

або кумулятивного струменя зниження ймовірності як власного займання, так і 

подальшого горіння. 

Вітчизняними вченими створено пожежовибухобезпечне літнє дизельне 

паливо (ПБТ-Л), яке практично не запалюється і не горить при потужному 

вогневому впливі не тільки на танк, але на будь-який транспортний засіб або 

об'єкт з паливними баками і дизельним двигуном, які надійно працюють на 

такому "негорючому "пальному. Склад ПСД-Л: товарне літнє дизпаливо - 77%, 

вода - 15%, спеціально синтезована поверхнево-активна речовина (емульгатор) 

- 8%.Результати випробувань ППД-Л на двигунах і машинах показали надійну 

роботу техніки на настільки екзотичному типі пального при значному зниженні 

токсичності та димності відпрацьованих газів. В даний час випробовується 

дослідний зразок пожежовибухобезпечного палива зимового виду (ПБД-З), яке 

можна надійно застосовувати на техніці в зимовий період. 

Але, як і будь-яка медаль, має зворотний бік, пожежовибухобезпечне 

паливо не позбавлене недоліків. Ціна його на порядок вище товарного 

дизпалива, а експлуатаційна витрата більше на 10-12%. Останні цифри треба 

розглядати з урахуванням вмісту в паливі 15% води, як негорючого баласту. 

Таким чином, ми дійшли висновку що, використання водопаливної 

емульсії у транспортних засобах, а також у військовій техніці значно знизить 

імовірність пожежі та збереже людські життя. Використання ВПЕ, як палива 

для транспортних засобів забезпечує зниження рівня забруднення 

навколишнього середовища токсичними компонентами відпрацьованих газів, а 

також дозволяє вважати його перспективним економічним видом палива.  За 

результатами проведених робіт, обґрунтована концентрація води в 

водопаливній емульсії, дани рекомендації до практичного впровадження і 

подальшого дослідження з цього напрямку. 
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Безопасность движения автомобиля зависит от многих факторов, к числу 

которых относится управляемость автомобиля, являющаяся функцией в том 

числе от взаимодействия колеса с дорогой. Подвеска автомобиля при 

взаимодействии с дорогой может дополнительно как нагружать, так и 

разгружать управляемые колеса, снижая управляемость автомобиля. Поэтому 

при выборе параметров подвески необходимо учитывать ее упругие и 

демпфирующие свойства как с позиций плавности хода, так и управляемости 

автомобиля. Все эти показатели влияют на безопасность движения автомобиля 

и определяют актуальность работы.  

 Целью работы является определение влияния параметров подвески на 

комфортность управляемости автомобиля. Для решения поставленной задачи 

была разработана линейная математическая модель подвески передних 

ведущих и управляемых колес, которая воспринимает внешние и управляющие 

воздействия как в поперечном, так и в продольном направлениях. 

 Полученные результаты были использованы для определения 

управляемости автомобиля при выполнении основных режимов движения в 

городских условиях, а также при движении на скоростных магистралях и 

бездорожье. 

 Найденные схемы и параметры подвесок, используемые на других 

транспортных средствах, были трансформированы под реальную конструкцию. 

В качестве прототипов использовались элементы автомобилей марок 

VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA. 

 Разработан технологический процесс модернизации подвески с учетом 

требований, полученных по результатам расчетов, и выбранных элементов 

конструкций. 

 Составлены требования для подбора оборудования, обеспечивающего 

проведение диагностики подвески модернизированного автомобиля, ее 

технического обслуживания и ремонта. 
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З появою на колісних транспортних засобах електрогідравлічних систем 

управління коробками передач значно додалося проблем спеціалістам з 

діагностики автоматичних коробок переключення передач (АКПП), оскільки 

з’явився ряд не абсолютно надійних елементів. До них можна віднести різні 

датчики, соленоїди, проводку, блок управління. Крім того АКПП являє собою 

складну електрогідромеханічну систему. Тому вихід зі строю трансмісії з АКПП 

зазвичай відбувається в результаті виникнення однієї або декількох 

несправностей в гідравлічній або електричній частинах системи управління, 

одного або декількох фрикційних елементів управління, в механічній частині 

АКПП, в гідротрансформаторі, в електронному блоці управління, а також з 

причини порушення регулювальних параметрів [1]. Використання 

мікропроцесорних блоків управління в АКПП дозволило значно розширити 

можливості діагностики несправностей. Блок управління може забезпечити 

самодіагностику електричної частини системи управління, а для деяких 

моделей її гідравлічної частини та механічних деталей коробки передач [2]. Для 

цього блок управління безперервно контролює роботу всіх елементів, 

запам’ятовуючи у виді кодів усі несправності, що з’явилися в процесі 

експлуатації машини. Надалі під час проведення процедури діагностики АКПП 

ці коди можливо прочитати та зрозуміти орієнтовну причину несправності. 

Діагностика трансмісії з АКПП представляє собою процес послідовного 

виключення з числа підозрюваних числа елементів досліджуваної системи, в 

результаті чого залишаються тільки ті, що пов’язані із несправністю [2]. Таким 

чином, кваліфікована діагностика АКПП та системи її управління може в 

багатьох випадках позбавити від дорогого ремонту та підвищити надійність 

роботи трансмісії транспортної машини. Для синтезу бортової системи 

автоматизованого діагностування АКПП колісного бронетранспортера треба 

проаналізувати склад систем управління, алгоритм роботи АКПП, дослідити 

технічні характеристики датчики, що використовуються, та виконавчих 

пристроїв, виявити закономірності впливу їх на роботу трансмісії. 
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Экономичность автогрейдера во многом зависит от нагрузочного и 
скоростного режима работы двигателя при выполнении земляных работ. 
Топливная экономичность тяговых технологий связана с оптимальной 
загрузкой двигателя и оптимальным управлением топливоподачей. Оба эти 
фактора определяются универсальной топливной характеристикой двигателя, 
которая наиболее точно отображает топливную экономичность при условии ее 
экспериментального определения или при постоянной коррекции данных о 
расходе топлива системой управления топливоподачей.  

При выполнении тяговых технологий нагрузка на двигатель в общем 
случае носит случайный динамический характер с коэффициентом вариации в 
пределах 0,12…0,16 [1]. В связи с этим представляет интерес исследование 
топливной экономичности на динамической модели автогрейдера, составной 
частью которой является двигатель, математическая модель рабочих процессов 
которого в относительных величинах предлагается к рассмотрению.  

Для определения параметров и режимов работы двигателя автогрейдера в 
динамической постановке задачи используем дифференциальное уравнение 
движения вала двигателя с приведенными к нему параметрами [1]: 

e cJ M M   ,      (1) 

где  J, Mc – приведенные к валу двигателя момент инерции маховых масс 
трансмиссии и момент сопротивления движению. В уравнении (1) Mc 
формируется внешними сопротивлениями по отношению к автогрейдеру и 
легко определяется, также как и J на соответствующей передаче.  

Принимаем допущение о работе двигателя по внешней скоростной 
характеристике с полной подачей топлива или же математическая модель 
двигателя дополняется моделью регулятора, которая требует для своей 
реализации экспериментального определения коэффициентов, входящих в 
дифференциальное уравнение регулятора топливного насоса.  

При составлении математической модели используем следующие понятия 
и обозначения величин, характеризующих работу двигателя: коэффициент 
загрузки двигателя по крутящему моменту; коэффициент загрузки двигателя по 
частоте вращения; коэффициент загрузки двигателя по мощности; коэффициент 
приспособляемости двигателя по крутящему моменту; коэффициент, обратный 
коэффициенту приспособляемости двигателя по частоте вращения [1].  

У смоделированной внешней скоростной характеристики двигателя 
автогрейдера коэффициент запаса по крутящему моменту не превышает 1,2. 
Применим аппроксимацию параболой, причем возьмем ее нормированной, так, 
чтобы в номинальном режиме значение крутящего момента равнялось 1. Тогда 
корректорная ветвь описывается выражением: 
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Регуляторная ветвь описывается выражением: 
                                                 р номx хM       ,     (3) 

где  х – максимальная угловая скорость коленчатого вала двигателя:  
                                          

номx xk   ,                                        (4) 

где  kx – коэффициент, определяющий крутизну регуляторной ветви внешней 
скоростной характеристики. Чтобы не усложнять модель двигателя моделью 
регулятора и учесть его возможную частичную загрузку и зависимость 
эффективного крутящего момента от скоростного режима и положения органа 
управления подачей топлива, введем понятие коэффициента, 
характеризующего положение органа управления подачей топлива: 

                        норм 1r M xM k       ,    (5) 

Коэффициент r имитирует загрузку двигателя по положению органа 
управления подачей топлива, причем при максимальной загрузке по крутящему 
моменту, когда М = Мнорм, т.е. при выходе на внешнюю скоростную 
характеристику r = . Если принять во внимание, что: 

ном ном; с ММ М        и 

подставить полученные выражения в (1) получим: 
                          ном норм ном1r x MJ M k M             .   (6) 

Выражение (6) представляет собой дифференциальное уравнение 
движения коленчатого вала двигателя по относительной переменной  
(коэффициент загрузки двигателя по частоте вращения) с учетом загрузки 
двигателя и положения органа управления подачей топлива. Если подача 
топлива достаточно интенсивная, то может оказаться, что r > ,  что 
недопустимо. В этом случае двигатель переходит на внешнюю скоростную 
характеристику (корректорную ветвь) и принимается условие r = . При этом 
развиваемый двигателем крутящий момент не зависит от положения органа 
управления подачей топлива. Предложенная методика позволяет реализовать 
любой во времени закон изменения внешнего сопротивления или М и любой 
закон подачи топлива r. Имея многопараметрическую характеристику 
двигателя, можно рассчитать мгновенный (секундный) расход топлива. 
Удельный расход топлива определен в соответствии с [2].  

При необходимости осуществлять управление органом подачи топлива для 
получения наивысшей экономичности в работе двигателя при любой загрузке 
М или N определяем положение линии наибольшей экономичности [3]. 
Геометрически линия наибольшей экономичности соединяет точки касания 
линий М = const (N = const) к линиям равного удельного расхода топлива 
многопараметрической характеристики двигателя и может быть использована 
для создания принципов и алгоритмов совместного управления двигателем с 
трансмиссией.  
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Система контролю витрати палива тракторів – один з важливих способів 

контролю фактичного використання палива. Витратоміри вибираються в  

залежності від потужності двигуна, типа паливної система (паливний насос 

високого тиску, CommonRail (система вприску палива)), та схеми  установки 

контролю палива. 

Але існуючі витратоміри не враховують паливо, яке скидається с форсунок 

в паливний бак. На кафедрі "Автомобіле- і тракторобудування" НТУ "ХПІ" був 

спроектований, розрахований та виготовлений витратомір палива. Він пройшов 

випробування на стенді в конструкторському бюро Харківського тракторного 

заводу, встановлений на трактор ХТЗ - 17240 з гідрооб'ємною трансмісією. Під 

час роботи трактора на оранці та в транспортному режимі робились заміри 

палива яке заливалось в бак та знімались дані з витратоміра. При витраті 35 

літрів дизельного пального витратомір показав рівно 35 літрів. 

Була обрана найбільш раціональна та продуктивна диференціальна схема 

підключення витратоміра. 

 Витратомір РТ-ХТЗ складається з двох камерних лічильників з рухомими 

роздільними елементами та імпульсними виходами. В кабіні трактора 

встановлюється суматор  з LCD дисплеєм. Суматор з'єднаний з двома 

лічильниками які встановлені в паливну магістраль трактора. Лічильники 

працюють за волюметричним принципом кільцевої поршневої плаваючої 

шайби. Суматор віднімає від палива яке подається в ПНВТ паливо яке 

скидається у бак і різницю показує на дисплеї, також є функції миттєвої 

витрати палива та за зміну. 

Витратомір палива РТ-ХТЗ, забезпечують точне об'ємне вимірювання  

дизельного палива в діапазоні від 1 до 200 літрів на годину, при цьому має 

похибку до 1%. 
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Основная задача, которая решается навигационной системой (НС), 

заключается в определении координат объекта, отслеживание передвижения 

объекта, составление и проработка маршрута движения, прокладка курса. 

Растущие требования к готовности выполнения задания подвижными 

наземными объектами на гусеничном и колесном ходу привели к тому, что 

автоматические системы их ориентации и навигации получили широкое 

использование. Наиболее распространенными системами навигации 

подвижных наземных объектов сегодня системы, построенные на 

использовании спутниковых навигационных систем (СНС) в сочетании с 

автономными одометрическими навигационными системами (ОНС). Сегодня 

такие системы называют комплексными или интегрированными системами. 

Использование СНС в комплексе с ОНС позволяет использовать преимущества 

и компенсировать недостатки отдельных систем и повысить достоверность 

навигационной информации. 

Сегодня система навигации подвижного наземного объекта является одной 

из систем, которые должны обеспечивать гарантоспособности 

(функциональной надежности) выполнения огневой задачи комплексом 

подвижных наземных объектов, или подвижным наземным объектом, которые 

используется автономно. Задача системы навигации – непрерывное и точное 

определение текущих координат подвижного наземного объекта, высоты и 

дирекционного угла ее продольной оси. Актуальность обусловлена не только 

требованиями точного и своевременного прибытия в конечную точку 

маршрута, но и требованиями готовности к выполнению огневой задачи с 

неподготовленных позиций с ходу при минимальном времени реакции от 

получения задания до начала его исполнения. 

Одной из проблем является обеспечение гарантоспособности 

интегрированной навигационной системы, то есть обеспечение получения 

достоверных результатов при условии наличия неисправностей и отказов 

различной природы (как внутренних, так и внешних факторов). 

Проблемными вопросами также остаются построение аппаратной 

структуры гарантоспособной интегрированной системы навигации подвижных 

наземных объектов, которая является инвариантной к объекту, а также 

внедрение структурных алгоритмов объединения автономной и спутниковой 

навигационной информации. 
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Целью работы является разработка системы навигации для подвижных 

наземных объектов (ПНО). Данная электронно-техническая система, построена 

на совместном использовании автономной навигационной системы (АНС) 

подвижного объекта и аппаратуры потребителя спутниковой навигационной 

системы (АС СНС), предназначена для определения местоположения 

(географических координат и высоты), точного времени, а также параметров 

движения (скорости и направления движения и т. д.) объекта. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить такие задачи: 

 выбор необходимых датчиков для определения (скорости объекта, 

дирекционного угла объекта и т.д.) 

 разработка GPS модуля с использованием: GPS приемника CONDOR 

C1919C и пассивной GPS антенны B35-3556920-AMT03. 

 разработка программного обеспечения для автономной работы 

комплекса и установка GPS  модуля навигационной системы. 

Результаты показали что, точностные характеристики навигационных 

систем напрямую зависят от режима работы. Наиболее подходящим режимом 

работы является совместный режим (инерциальная навигационная система + 

спутниковая радионавигационная система GPS).  

Инерциальный навигационный модуль может состоять из трех волоконно-

оптических или микромеханических (MEMS) гироскопов и акселерометров по 

одному на каждую из связанных осей, по сигналам которых производится 

измерение углов курса, дифферента и крена. Режим комплексирования 

осуществляется на основании информации получаемой с инерциального 

навигационного модуля, сигналов с одометрического датчика скорости, а также 

внешнего GPS приемника. АС СНС (GPS приемник) обеспечивает получение 

информации от спутниковой навигационной системы (СНС).  

Навигационный модуль с начальными координатами положения объекта и 

начальным углом курса рассчитывает текущее положение объекта путем 

измерения пройденного пути с определенным углом курса. Расчеты 

основываются на данных, получаемых с инерциальных датчиков: волоконно-

оптических гироскопов и акселерометров, а также одометрического датчика 

скорости движения объекта. 

Комплексный режим с АС СНС (GPS приемник) используется также для 

корректировки и поддержания точности угла курса в процессе движения, а 

также калибровки отклонений гироскопов и масштабного коэффициента 

одометрического датчика. 
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Підтримання військової техніки у справності та в постійній бойовій 

готовності – запорука виконання особовим складом поставленого завдання. Це 

досягається виконанням заходів щодо проведення робіт обслуговування та 

ремонту. Також на стан техніки впливає навченість особового складу та його 

відношення до своїх обов’язків. Але є багато факторів наявність яких 

визначити дуже важко. Це такі фактори, як неоднорідність матеріалу з якого 

виконані деталі, наявність домішок, неоднорідність структури металу, 

неправильні дії при обробці деталей, при збиранні агрегатів.Сучасний етап 

розвитку техніки характеризується підвищеним інтересом до технологій, що 

забезпечують можливість модифікації поверхонь конструкційних матеріалів, 

нанесення на них захисних і зміцнюючих покриттів із метою підвищення 

надійності вузлів тертя. Це питання також актуальне і для військової техніки. 

Отримані результати досліджень дозволяють рекомендувати метод 

електромагнітного наплавлення для відновлення зношених деталей, що 

працюють в умовах тертя і циклічного навантаження і, таким чином, 

розширити номенклатуру відновлюваних деталей. 

Електромагнітним наплавленням можна зміцнювати та відновлювати 

деталі, які мають циліндричні поверхні. Це можуть бути деталі як з зовнішніми 

так і з внутрішніми циліндричними поверхнями, відмінності будуть полягати 

лише в обладнанні, і то незначні. Такими деталями в бронетанковому озброєнні 

і техніці є: вали, осі, гільзи циліндрів, поршні та ін. 

Проведений огляд та аналіз літературних даних про стан проблеми в 

промисловості показали можливість та  перспективність застосування 

зміцнення та відновлення робочих поверхонь електромагнітним наплавленням. 

Даний метод можна використовувати як з метою підвищення 

зносостійкості, так і для відновлення зношених деталей, що працюють в умовах 

тертя і циклічного навантаження, особливо в умовах дрібносерійного 

виробництва і ремонту. 

Оцінена надійність деталей, відновлених електромагнітним наплавленням, 

за показниками зносостійкості і витривалості. Аналіз показує, що процес 
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накопичення пошкоджень при дії сил тертя і циклічного навантаження має 

однотипний вигляд і не залежить від фізичної природи дії.. 

Розглянуто і проаналізовано закономірності процесів тертя і зношування 

покриттів, отриманих електромагнітним наплавленням, і встановлено високі 

зносостійкі властивості даних покриттів при роботі в умовах тертя без 

змащувального матеріалу. Показано, що нормальне зношування 

характеризується певним станом поверхні тертя і встановлено, що оксидні 

плівки, що утворилися на робочих поверхнях, є складним складно активованим 

комплексом вторинних структур оксидів металів, які утворюють покриття. 

Встановлений позитивний вплив на характеристики попередньої активації 

матеріалу підкладки і визначено, що вона підвищує зносостійкість в 1,55 раз. 

Дослідження покриттів отриманих електромагнітним наплавленням в 

різних змащувальних середовищах показало, що в середовищі масла вони 

працюють значно краще, при цьому їх зносостійкість в 1,18-1,62 рази вище, а 

коефіцієнт тертя в 1,15-1,56 рази вище. Застосування підігріву перед 

наплавленням розширює область нормального механічно-хімічного 

зношування на 15-20 МПа у всіх змащувальних середовищах. Вивчено процеси 

структуроутворення зносостійких поверхневих плівок при терті в умовах 

граничного змащування, встановлено механізм впливу поверхнево активних 

речовин і показано, що опір зношуванню покриттів визначається характером 

розподілу хімічних елементів, обумовленого наявністю легуючих добавок, що 

входять до складу покриття і виділяються із змащувального середовища. 

Рентгеноструктурним і спектральним аналізами встановлено, що 

основними причинами, що впливають на втомну міцність сталі 45, підданої 

ЕМН, є структурні зміни в поверхневому і підповерхневому шарах, що 

відбуваються внаслідок різної інтенсивності тепловідводу вглиб зразка за різної 

початкової температури підкладки перед наплавленням. 

На підставі експериментальних досліджень мінімізований вплив 

параметрів технологічного режиму нанесення покриттів на структуру і 

властивості зміцнюваних і відновлюваних деталей. На підставі проведених 

наукових досліджень обґрунтовано оптимальні області застосування 

запропонованих покриттів для підвищення експлуатаційної надійності деталей, 

що працюють в умовах тертя і циклічного навантаження. 

 
Список літератури: 

1. Аскіназі Б.М. Упрочнение и восстановление деталей машин електромеханической 

обработкой. /Б.М. Аскіназі //Москва Машиностроение. 1989 г. 200 с. 

2. Технология ремонта бронетанковой техники. Под редакцией Марютина М.И. – М: 

ВА БТВ, 1973 г. –592 с. 

3. Норми і методичні вказівки для проектування стаціонарних ремонтних підприємств 

по ремонту БТ техніки. – Управління КТВ, 1981 р. 



Х Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

Матеріали конференції, 2016. Ч. 1 149 

УДК 625.2: 631.311 

 

ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА НАХИЛУ КУЗОВІВ 

ШВИДКІСНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ 

 

А.І. ЄФРЕМОВА
1
, О.С. АФАНАСЬЄВА

2
 

 
1
 магістрант кафедри ЕТТ,  НТУ  «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

2
  старший викладач кафедри ЕТТ, канд. техн. наук,  НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

*
email: aiyefremova@yandex.ru 

 

Застосування швидкісних поїздів з кузовами, що нахиляються, дозволяє 

підвищити швидкість руху на існуючій мережі залізниць за рахунок збільшення 

швидкості проходження кривих ділянок шляху. 

Перспективність застосування технології нахилу кузова для швидкісного 

руху підтверджується успішною експлуатацією у 15 країнах світу більш ніж 60 

типів поїздів, що створені провідними світовими виробниками рухомого складу 

залізниць [1]. У цих поїздах у якості силового приводу системи нахилу 

використовуються пневматичні, гідравлічні та електромеханічні системи, які 

мають як ряд беззаперечних переваг, так і суттєві недоліки. Зокрема, 

електромеханічна система, що використовується на сучасних поїздах, не 

забезпечує можливості кузову самостійно повернутися у вихідне положення у 

разі відключення живлення чи в інших аварійних ситуаціях, що безпосередньо 

впливає на безпеку руху. Цей недолік усунуто шляхом використання у 

силовому приводі системи нахилу лінійного двигуна постійного струму 

електромагнітного типу [2]. Однак, запропонована схема передбачає при 

здійсненні нахилу кузова в один бік використання лише одного з двох лінійних 

двигунів, що обумовлює незадовільні масогабаритні показники силового 

приводу. Тому перед нами повстала задача зменшити масогабаритні показники 

електроприводу системи нахилу за рахунок удосконалення кінематичної схеми 

привода і улаштування двигуна. 

У результаті проведених досліджень нами запропонована кінематична 

схема системи нахилу з приводом, який має можливість реверсивної роботи, а 

також має покращені тягові властивості, зумовлені його конструктивним 

улаштуванням. За рахунок таких заходів новий привод по масогабаритним 

показним перевершує прототип на 20%. 
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Танк Т-64А є бойовою гусеничної машиною, яка має потужне озброєння, 

надійний броньовий захист і володіє високою маневреністю. Танк призначений 

для вирішення широкого кола бойових завдань. Завдяки потужному озброєнню 

він здатний вражати танки та інші бронювання машини противника, його живу 

силу, протитанкові засоби, артилерію та інші цілі. 

Танк озброєний 125-мм гладкоствольною гарматою Д-81ТМ (2А-46-1) *, 

стабілізованої у двох площинах наведення, спареним з нею 7,62-мм кулеметом 

ПКТ (6П7) і зенітно-кулеметної установкою з 12,7-мм кулеметом НСВТ (6П17), 

змонтованої на командирській башточці. 

Гармата забезпечена засобами наведення і прицілювання підвищеної 

точності, а також автоматичним механізмом заряджання, що забезпечує високу 

бойову скорострільність. У боєкомплект гармати входять постріли роздільного 

заряджання з бронебійними підкаліберними, кумулятивними і осколково-

фугасними снарядами з частково згоряє гільзою. 

Для ведення прицільного вогню в танку встановлені денний приціл-

далекомір ТПД-2-49, нічний приціл ТПН-1-49-23 * і стабілізатор озброєння  

2Е-28м2 *. 

Автономна закрита зенітно-кулеметна установка дистанційного керування 

має засоби прицілювання і наведення, що забезпечують ведення вогню по 

повітряних і наземних цілях. 

Засоби зв'язку - УКВ радіостанція Р-123М * і ТПУ Р-124, встановлені на 

танку, уніфіковані з іншими об'єктами БТВТ. Командирський танк Т-64АК 

додатково обладнаний короткохвильової радіостанцією Р-130М з комбінованим 

антенним пристроєм і Бензоелектричний зарядним агрегатом АБ-1-П / 30М1. 

Танк забезпечений приладом ПРХР і апаратурою управління 3ЕЦ11-2 *, 

призначеними для захисту екіпажу й внутрішнього обладнання від впливу 

ударної хвилі і проникаючої радіації при ядерному вибуху, а також для захисту 
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екіпажу від отруйних речовин і радіоактивного пилу при русі танка по 

зараженій місцевості і для гасіння пожеж всередині танка. Для захисту бортів 

танка від кумулятивних снарядів служать бортові екрани і щитки, які 

кріпляться на танку тільки в бойових умовах. З 1980 року для посилення 

захисту бортів танка від кумулятивних снарядів і зменшення забризкування 

танка брудом, снігом, зниженню запиленості повітря, що надходить в очисник 

повітря, встановлені суцільні гумові бортові екрани. 

Для постановки димових завіс з метою маскування танк обладнаний 

термодимової апаратурою, а з 1979 року і системою пуску димових гранат 

"Хмара-1". 

 До січня 1974 р танку Т-64А встановлювалася 125-мм гладкоствольна 

гармата Д-81Т (2А-26). 

 До 1972 року на танку встановлювався приціл-далекомір ТПД-2-1 і 

нічний приціл ТПН-1-43А. 

 До січня 1974 р танку встановлювався стабілізатор озброєння 2Е-23. 

 До 1971 року на танку встановлювалася радіостанція Р-123 

 До липня 1973 на танку встановлювалася система 3ЕЦ11. 

Танк має обладнання для подолання водних перешкод глибиною до 5м по 

дну перешкоди, обладнання для установки протимінного трала і вбудоване 

обладнання для самообкопування. 

Екіпаж танка складається з трьох чоловік: командир танка, навідник і 

механік-водій. 

Основні частини танка: броньовий корпус, вежа, озброєння, механізм 

заряджання (МЗ), стабілізатор танкового озброєння (СТВ), прилади 

прицілювання і спостереження, силова установка, силова передача (трансмісія), 

ходова частина, електрообладнання, засоби зв'язку, система колективного 

захисту від ОМП, протипожежне обладнання, термодимовая апаратура, система 

пуску димових гранат, обладнання для підводного водіння (ОПВТ), обладнання 

для самообкопування, обладнання для установки протимінного трала. 

Броньовий корпус танка являє собою жорстку коробку, зварену з 

броньових листів. Він складається з носової частини бортів, корми, дахи, 

днища, а також перегородки і даху силового відділення. 
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Актуальність теми. Наявність ефективної системи пожежогасіння на броні 

об'єкті є однією з вимог щодо забезпечення комплексного захисту танків. За 

рахунок постановки на бронеоб'ектів автоматичних пристроїв, що захищаються 

його від загоряння та провідних боротьбу з вогнем, раціонального розміщення 

баків з пальним, боеукладки, силової установки знижується возгораемість 

об'єкта. Це в кінцевому підсумку підвищує його живучість шляхом впливу на 

фактор відновлюваності через скорочення тривалості ремонту. При цьому, 

скорочуються економічні витрати на ремонт. 

В даний час захист бронеоб'ектів від пожежі здійснюється автоматичними 

протипожежними засобами, включеними в комплексну систему захисту, 

шляхом ізолювання вогнища пожежі від повітря, в якому є кисень, за рахунок 

припинення циркуляції повітря і витіснення його вогнегасної сумішшю 

(галогенуглеводородними складами). З цією метою глушать двигун, вимикають 

нагнітач і вентилятори, герметизують силове відділення і подають вогнегасящу 

суміш до джерела вогню. 

Застосовуваний склад (хладон) дозволяє ефективно загасити пожежу, де 

джерелами підтримки горіння є паливно-мастильні матеріали, елементи 

обладнання машини, виконані з легкогорючих матеріалів (гумотехнічних 

виробів, полівінілхлориду обплетення електричних проводів і т.п.). У теж час, 

застосовувана система пожежогасіння є малоефективною для запобігання 

вибуху боєкомплекту під впливом високошвидкісного потоку осколків, що 

виникають при пробитті броні. Використання як гасячого кошти хладону 

призводить до токсикації екіпажу як безпосередньо даним складом, так і 

продуктами його розкладання. 

Підсистема захисту від загоряння та вибуху палива входить до складу 

системи захисту бронеоб'ектів від звичайних протитанкових засобів і 

вражаючих факторів ядерної зброї [1]. Тому забезпечення 

пожежовибухобезпеки машини є однією з важливих складових збереження 

живучості екіпажу і машини. Надійність системи пожежогасіння істотно 

впливає на час відновлення машини після її поразки. Не менш важливим є 

забезпечення пожежної безпеки в умовах експлуатації машини поза бойових 
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дій. Особливо це актуально при експлуатації бойових машин в регіонах з 

жарким кліматом. 

Специфічні вимоги до системи пожежогасіння бойової машини викликані 

тим, що не завжди представляється можливим здійснити евакуацію екіпажу з 

відділень машини. Це відноситься до періоду підводного водіння танка, може 

бути викликано умовами бойових дій, пораненням екіпажу і т.п. 

Існуючі системи пожежогасіння не повною мірою задовольняють 

сучасним вимогам збереження живучості екіпажу і машини. З досвіду недавніх 

бойових конфліктів відомо [2], що через наявність великої кількості засобів 

боротьби з танками поразку машини здійснюється багаторазово. Тому 

двухкратне спрацьовування системи пожежогасіння може бути недостатнім. 

Більш того, в основі системи пожежогасіння використаний фізичний процес 

витіснення кисню з відділень машини, що викликає задуху екіпажу або, 

щонайменше, тимчасову втрату боєздатності. 

Вищевказане свідчить про необхідність подальшого розвитку теорії та 

прикладних аспектів пристрою системи пожежогасіння бронеоб'ектів. 

Результатами такого розвитку є собою вирішення актуальної науково-технічної 

задачі, а саме – розв'язання суперечності між існуючим рівнем розвитку засобів 

пожежогасіння бронеоб'ектів і рівнем, який визначається вимогами сучасності 

та перспективи. 

Об'єкт дослідження. Фізико-хімічні механізми запобігання вибуху 

паливноповітряних сумішей і боєкомплекту в заброньованому обсязі з 

допомогою протипожежного обладнання бронеоб'ектів. 

Предмет дослідження. Противовзривне кошти та вогнегасні системи в 

протипожежному обладнанні бронеоб'ектів. 

Методи дослідження. Використані методи чисельного математичного 

моделювання теплофізичних процесів, аналітичні розрахунки запальною і 

детонаційної здатності кумулятивного струменя і осколків броні, 

експериментальні методи дослідження теплофізичних процесів, методи 

обробки результатів експериментальних досліджень. 

Достовірність отриманих результатів обумовлена коректною постановкою 

завдання дослідження, правильним вибором математичного апарату та 

експериментальним підтвердженням правильності отриманих теоретичних 

результатів. 
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Одна из основных характеристик трансмиссии авто — передаточное число 

коробки передач. Правильно рассчитанное передаточное число позволит 

добиться максимальной эффективности работы КПП и снизить износ 

шестерней до минимума. На выбор передаточного числа влияют 

характеристики двигателя, его мощность, крутящий момент, диаметр колеса, 

назначение автомобиля.  

Изменения, вносимые в передаточное число, могут увеличить или 

уменьшить крутящий момент, передаваемый на карданный вал автомобиля. 

Процесс изменения передаточного числа передачи заключается в изменении 

количества зубьев шестерни. 

Если передаточное число высокое, то автомобиль будет набирать большую 

скорость за малый промежуток времени, однако, длина передачи будет намного 

меньше. Это означает, что переключение передач нужно будет осуществлять 

достаточно быстро.  

Увеличение передаточного числа способствует повышению величины 

ускорения автомобиля. 

Уменьшение передаточного числа позволяет добиться большой 

максимальной скорости, развиваемой автомобилем. Здесь действует другой 

принцип, когда разгон происходит медленно, однако, скорость на выходе будет 

намного больше.  

Такое значение передаточного числа подходит только для достаточно 

мощных двигателей. 

Передаточное число должно быть таким, чтобы автомобиль имел хорошие 

динамические характеристики и большую максимальную скорость. В этом 

случае, путем оптимизации, можно добиться компромисса между двумя 

величинами. 
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Використання ВПЕ в теплових двигунах, котельних і теплоутворюючих 

агрегатах замість звичайного палива дає значну економію палива при 

однакових потужностях і теплових характеристиках. Додатковий ефект - при 

згоранні ВПЕ зменшується кількість екологічно шкідливих речовин, що містять 

в собі : оксиди азоту, сажі, монооксиду вуглецю. Крім того виключається 

утворення нагару в робочих циліндрах двигуна. Об'єкт дослідження – 

автотракторний дизель 4ЧН 12/14 чотиритактний, чотирициліндровий, з 

рядним розташуванням циліндрів, рідинним охолодженням, з безпосереднім  

впорскуванням  палива  в камеру згоряння в поршні, газотурбінним наддувом 

та проміжним охолодженням наддувного повітря. Мета дослідження – 

визначення впливу використання водопаливної емульсії в якості палива на 

економічні і енергетичні показники автотракторного дизеля. Метод 

дослідження – розрахунково-експериментальний, із застосуванням обладнання 

і апаратури, що дозволяють забезпечувати регулювання потужності і частоти 

обертання колінчастого вала, контролювати роботу дизеля та визначати його 

індикаторні показники та методик розрахунку, , які дозволяють провести аналіз 

впливу параметрів палива на показники роботи дизеля. Переваги: зниження 

викидів NOx сажі і оксиду вуглецю. Підвищення економічності двигуна на 2-

3% (відн.), Зниження нагароутворення в камері згоряння. Можливість 

використання важчих палив, наприклад сумішевого ДП замість Л. Можливість 

нагароочистки при періодичній роботі двигуна на ВПЕ.Недоліки: низька 

стабільність ВТЭ, що вимагає застосування стабілізаторів, висока в'язкість і 

погані низькотемпературні властивості. Необхідність перерегулювання 

паливної апаратури на більший об'єм подання. Знижена займистість палива (ЦЧ 

знижується на 3-5 пунктів). Збільшення викидів вуглеводнів і альдегідів. 

Негативний вплив на моторне мастило. Необхідність заміни гігроскопічних 

картонних і фетрових фільтрів на металеві сітки. Проведені в лабораторії 

кафедри Двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ» роботи дозволили 

зробити важливі висновки про вплив ВПЕ на показники дизеля. Було 

визначено, що ВПЕ має досить високий ступінь стабільності. Застосування 

ВПЕ дозволяє знизити витрату дизельного палива і помітно поліпшити 

екологічні показники дизеля, що важливо для двигунів міського транспорту та 

тих, що працюють на великих промислових підприємствах.  
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Найважливішим завданням особового складу Сухопутних військ є 

забезпечення підтримання бойових машин у постійної бойової готовності. Для 

виконання цього важливого завдання особовий склад повинен мати достатні 

знання з будови  електрообладнання БТОТ та навички з його експлуатації. 

Характерною рисою сучасних засобів збройної боротьби є високий рівень 

автоматизації усіх видів бойової техніки та широке впровадження 

автоматизованих систем керування військами, інтенсивно розвиваються 

автоматичні системи контролю та діагностики технічного стану бойової 

техніки, а також автоматизуються засоби військової експлуатації, ремонту, 

парки, полігони та танкодроми. 

Широкий розвиток засобів автоматизації сприяв відповідному збільшенню 

потужності джерел електроенергії, встановлених на об'єктах бронетанкової 

техніки. За останні 10 років більше, ніж у 12 разів збільшилася потужність 

основного джерела електроенергії сучасних танків – танкового генератора, що 

має привід від двигуна танка. Крім основного генератора, на багатьох об’єктах 

додатково встановлюються автономні двигун-генераторні агрегати, що 

забезпечують електропостачання з непрацюючим основним двигуном. Крім 

первинних джерел електроенергії, для окремих систем застосовуються 

спеціальні перетворювачі постійного і змінного струму, що  мають власні 

системи автоматичного регулювання (стабілізатори частоти, регулятори та 

обмежувачі напруги струму). Робота всіх елементів системи електропостачання 

повністю автоматизована і її функціонування в бою не вимагає жодного 

втручання екіпажу. 

Таким чином, огляд основних напрямків розвитку автоматизації 

бронетанкового озброєння засвідчує, що електрифіковані автоматичні пристрої 

та системи є невід’ємною частиною сучасних броньованих об’єктів, а їхня 

експлуатаційна надійність та якість функціонування безпосередньо впливають 

на ефективність бойового застосування танків, бойових машин піхоти й інших 

об’єктів бронетанкового озброєння та техніки. 

Завдяки широкому впровадженню автоматичних систем відбувся якісний 

перехід до підвищення основних бойових властивостей сучасних об’єктів 

БТОТ. У свою чергу, вдосконалення танків, бойових машин піхоти і 
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бронетранспортерів забезпечує Сухопутним військам можливість успішно 

розв’язувати бойові завдання на полі бою.  

Питання механізації та автоматизації простіше, а головне, надійніше 

розв’язуються за допомогою саме електричних пристроїв, тому 

удосконалювання різноманітних об’єктів бронетанкової техніки 

супроводжується подальшим поглибленням електрифікації. 

 За своєю конструкцією елементи електрообладнання повинні бути досить 

простими, щоб у короткий час інженерно-технічний склад міг опанувати їх. 

Низька вартість. Це вимога є особливо істотною для елементів електрообладнання 

масової продукції, наприклад, свічок системи запалення. Однак для багатьох 

відповідальних об'єктів вимога більш низької вартості стає другорядною, якщо за 

рахунок збільшення вартості можна отримати більш досконалі пристрої, а отже, і 

більш надійні. 

Таким чином, вимоги, що висуваються до ЕО БТОТ, є дуже жорсткими. 

Проте їх виконання забезпечує надійну, тривалу роботу електрообладнання 

об’єктів БТОТ. 

Принципові схеми електрообладнання різних типів об’єктів БТОТ є 

практично однаковими. Вони відрізняються лише кількістю та потужністю 

встановлених електричних машин, апаратів та приладів. 

Для прикладу розглянемо схему ЕО танка. Електрообладнання сучасної 

бойової броньованої машини складається з: 

- джерел електричної енергії,  

- бортової електричної мережі 

- споживачів електричної енергії і контрольно-вимірювальних приладів,  

- спеціального електрообладнання, що поширює бойові властивості 

об`єкта. 

Таким чином, розвиток та вдосконалювання об'єктів БТТ характеризується 

постійним підвищенням рівня електрифікації бойових і робочих процесів. 

Завдяки широкому впровадженню електричних систем відбувся якісний 

перехід щодо підвищення основних бойових властивостей сучасних танків.  В 

свою чергу, вдосконалювання танків, бойових машин піхоти і 

бронетранспортерів забезпечує Сухопутним військам можливість успішно 

вирішувати всі бойові завдання на полі бою.  

Питання механізації та автоматизації є порівняно простішим, а головне, 

надійніше вирішуються за допомогою електричних пристроїв, тому 

вдосконалювання різноманітних об'єктів бронетанкової техніки 

супроводжується подальшим поглибленням електрифікації.  
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Завдання підвищення швидкості руху може бути вирішена шляхом 

обладнання вагонів пристроями для нахилу кузова. Зроблена оцінка впливу 

примусового нахилу кузова на динамічні показники вагонів шляхом 

математичного моделювання. Розглянуто рух по кривих вагона, що має 

нелінійні характеристики зв'язків рам візків з кузовом і буксами, пневматичне 

ресорне підвішування в другому ступені і пристрої для нахилу кузова. Нахили 

кузова найкраще здійснювати щодо поздовжньої осі, розміщеної на висоті 

центру мас пасажирів, що забезпечує для них найбільш комфортні умови. 

Однак координата центру мас пасажирів по висоті залежить від типу вагона 

(купейний, приміського сполучення з сидячими місцями, двоповерховий та ін.). 

Крім того, у кожного пасажира розташування центру мас індивідуальне 

(наприклад, у дітей і дорослих). Отже, координата центру мас пасажирів є 

випадковою величиною. У зв'язку з цим конструктори вважають за краще 

розміщувати координату центру повороту кузова по висоті у фіксованому місці 

поблизу центру мас кузова з пасажирами. Механізми, що реалізують повороти 

кузова навколо осі, розміщеної нижче центру мас, можуть бути реалізовані, 

наприклад, за допомогою пневматичних ресор, а повороти навколо осі, 

розміщеної вище центру мас - пристроями, подібними до колискового 

підвішування вагонів. Досліджено вплив нахилу кузова на сили, що діють на 

контактах коліс з рейками із застосуванням програм для ЕОМ. Показано, що 

нахил кузова не робить помітного впливу на розподіл вертикальних сил між 

зовнішнім і внутрішнім рейками, якщо центр повороту кузова збігається з 

центром мас системи «кузов-пасажири». Зсув точки повороту викликає 

невеликі поперечні зсуви центру мас вагона. При цьому вертикальні 

навантаження на рейки змінюються в межах ± 28%. Оцінка зносу поверхні 

кочення коліс показала, що прокат коліс змінюється пропорційно величині 

цього зміщення. Відповідно змінилися поперечні складові сил тертя між 

колесами і рейками, що призвело до зміни сил, що діють на гребені напрямних 

коліс до ± 25%. 
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Аналіз вимог до стану польових парків 

Польові парки організовуються під час тимчасового розташування частин     

у польових умовах у мирний час, а також у польових парках розміщується 

озброєння та техніка у воєнний час поза бойовою обстановкою. 

Польовий парк принципово відрізняється від постійного, але все-таки це 

буде територія (частина місцевості), де розташовують ОВТ для обслуговування         

та ремонту. Організація та обладнання польового парку повинні забезпечувати 

швидкий і зручний вихід ОВТ за сигналами оповіщення, а також передбачати 

можливість надійної цілодобової охорони та оборони. 

Обслуговування та ремонт машини в польових парках здійснюються, як 

правило, за принципом «засоби обслуговування та ремонту – до машин». Для 

обслуговування та ремонту використовуються групові рухомі засоби 

підрозділу, частини та індивідуальні засоби, що знаходяться на машинах. 

Польовий парк танкових і механізованих частин складається з окремих ділянок, 

на яких розташовуються бойові машини, засоби обслуговування, запаси 

матеріальних засобів та особовий склад не більше від одного батальйону 

(підрозділу). 

Усе майно, яке перевозиться на бойових машинах і в транспортних 

підрозділах, як правило, повинно знаходитись на машинах. Тільки в разі 

довгочасного перебування частини в польовому парку майно, що перевозиться 

на автотранспорті, може зберігатися на землі в спеціальному укритті. 
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Системи метання на основі газової детонації. 

На початку 20-го сторіччя була спроба створення артилерійських систем 

на стисненому газовому заряді. У першій світовій війні найшли застосування 

пневматичні міномети, які здійснювали постріл міни масою 35 кг на відстань до 

1 км. Але широкого розповсюдження такі артилерійські системи не знайшли із-

за низької кінетичної енергії та початкової швидкості снаряду (до 300 м/с). На 

відміну від стиснених газових зарядів, горючі газові заряди мають на порядок 

вищу питому енергію, що дозволяю суттєво підвищити параметри газових 

пострілів.  

Системи метання на основі газової детонації поділяються на два типи. 

У прямоточних детонаційних прискорювачах для прискорення 

використовується енергія відбиття детонаційної хвилі. Для цього канал ствола 

перед снарядом попередньо та спеціальним чином заповнюється детонаційною 

газовою сумішшю.  

Для досягнення максимальної ефективності пострілу снаряд спочатку 

прискорюється до надзвукової швидкості за допомогою порохового заряду, а у 

подальшому прискорення забезпечується газовою детонацією. У прямоточному 

детонаційному прискорювачі швидкість тіла, яке метається, не може бути 

вищою за поріг швидкості, за яким головна балістична хвиля стає 

детонаційною.  

Наведені розрахункові дані щодо прискорення у прискорювачі тіла масою 

70 г до швидкості 4 км/с. За експериментальними даними досягнута швидкість 

снаряду склала 2,1 км/с. Прискорювач являв собою трубу довжиною 12 м, 

діаметром 38 мм. Як газодетонаційний заряд використовували воднево-

повітряну суміш з початковим тиском 2,5 МПа. 

Прямоточні детонаційні прискорювачі мають низьку енергоефективність. 

Тому їх доцільно використовувати у системах озброєння, де немає критичних 

вимог до габаритних розмірів, бойової скорострільності, маси снаряду тощо. 

Детонаційні прискорювачі і системи метання за га Система метання за 

гарматною схемою являє собою гармату, у якій як метальний заряд 

використовують газові горючі суміші.  
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Метання снаряду забезпечується за рахунок роботи розширення продуктів 

згорання.рматною схемою. 

За своїми властивостями горючі газові заряди дозволяють частково 

усунути недоліки порохових зарядів зі збереженням їх високих метальних 

характеристик у коротко ствольних артилерійських системах. Основні переваги 

газових зарядів полягають у спрощенні логістики, вартості пострілу, 

регулюванні енергії пострілу. 

З аналізу параметрів пострілів за різними коротко ствольними 

артилерійськими системами визначено, що такі системи забезпечують 

кінетичну енергію снарядів від десятка до сотні джоулів.  

При цьому, маса снарядів має значення у діапазоні 0,5–15 кг , а діапазон 

швидкостей складає 150–350 м/с. Для вилучення попереджувального звукового 

фактору доцільно наближати початкову швидкість снарядів до швидкості звуку 

та вище. 

Теоретичний коефіцієнт корисної дії артилерійських газодетонаційних 

установок за нормальним начальним тиском горючої суміші перевищує 40% та 

може досягати 70% зі збільшенням тиску (у звичайних порохових – до 30%).  

Це, та комплекс інших переваг, дає підстави вважати доцільним 

розроблення газодетонаційних установок для задовільнення потреб Сухопутних 

військ у ефективних засобах ближнього бою до бронетехніки. 

З аналіз стану розвитку артилерійських систем на основі горючих газових 

зарядів визначено перевагу розвитку для механізованих та танкових підрозділів 

системи метання за гарматною схемою.  

Інтенсивний розвиток подібних систем метання у провідних країнах світу 

підтверджує актуальність вибраного напрямку. Зокрема, розроблення легко-

газової гармати на згоранні 

Висновки до розділу:  На цей час не створено пристроїв для метання 

артилерійських боєприпасів, котрі могли б повноцінно замінити артилерійське 

озброєння, у якому застосовуються порохові метальні заряди. Разом з тим, 

існуючі недоліки порохових зарядів за своїми умовами експлуатації 

зумовлюють необхідність пошуку альтернативних джерел метання.  

Основні недоліки порохових зарядів пов’язані зі старінням, сильної 

температурної залежності, токсичності, наявності складнощів у регулюванні 

енергії пострілу та забезпеченні ефективного гасіння пожежі. 
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Паливна апаратура сучасних двигунів повинна задовольняти значну 

кількість вимог. До таких вимог можна віднести поліпшення акустичного 

комфорту, зниження витрати палива, поліпшення екологічних показників, 

реалізація багатофазного впорскування палива та інші. Для задоволення цих 

вимог в сучасних двигунах використовується система впорскування з 

електронним керуванням. 

Об'єкт дослідження – дизель автомобіля Range Rover чотиритактний,  

чотирициліндровий, з електронним керуванням, рядним розташуванням 

циліндрів, рідинним охолодженням, з акумуляторною системою впорскування 

палива, газотурбінним наддувом та проміжним охолодженням наддувного 

повітря, системою зміни фаз газорозподілу, та системою нейтралізації 

відпрацьованих газів. 

Мета дослідження – вибір основних параметрів електрокерованої 

форсунки, для забезпечення виконання всіх сучасних вимог, що 

пред’являються до сучасних двигунів та паливної апаратури. 

Метод дослідження – аналіз літературних джерел, що дозволить обрати 

найбільш оптимальні конструктивні параметри електрокерованої форсунки 

сучасного двигуна. 

Переваги: Гнучкість управління (можливість зміни кута випередження 

впорскування, та тривалості впорскування), висока точність дозування палива ( 

до 1 мл), постійний тиск в акумуляторі, що не залежить від частоти обертання 

колінчастого валу, висока швидкість роботи елементів форсунки. 

Недоліки: Високі вимоги до якості палива, висока собівартість, 

розгерметизація одного з елементів приводить до відказу всієї системи 

впорскування, складність організації безперебійної та якісної роботи форсунок. 

За аналізом літературних даних обрано конструктивні параметри 

електрокерованої форсунки дизеля автомобіля Range Rover. 
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Тягові приводи на основі синхронних тягових двигунів з порушенням від 

постійних магнітів будуються на основі автономних інверторів напруги і 

синхронних тягового двигунів. На відміну від асинхронного приводу 

розглянутого в попередньому розділі тягові двигуни мають індивідуальне 

включення автономного інвертора, що обумовлено системою управління 

двигуна зі зворотним зв’язком по кутовій координаті. 

Складовими вектора параметрів оцінки эфективності тягового приводу 

раціонально вибрати: коефіцієнт модуляції (Км) величина якого визначає 

значення фазної напруги тягового двигуна, величину кута  (кута управління) 

в основному визначального електромагнітний момент двигуна і режим роботи 

тягового приводу – однопульсний або ПВ ШИМ. Перші дві величини є 

відносними і їх зручно використовувати для оцінки режимів роботи приводів 

різної потужності. 

В якості критерія выбираємо ККД приводу η. Алгоритм рішення задачі 

аналізу має наступний вигляд: 

Задаємося величинами n, Км і  . Для однопульсного режиму Км=1,56 

Встановлюємо режим роботи перетворювача однопульсний або ПВ ШИМ 

Визначаємо величину фазної напруги двигуна і частоти живлення двигуна. 

Визначаємо кр   

Якщо кр 
 то реалізація режиму неможлива  

Визначаємо електромагнітну потужність  

Визначаємо струм двигуна і його коефіцієнт потужності  

Визначаємо втрати в тяговому двигуні. 

Якщо привід працює в режимі  ПВ ШИМ то додаткові втрати не 

враховуються. 

Визначаємо потужність на валу двигуна.  

Визначаємо момент на валу двигуна. 

Визначаємо втрати в тяговому перетворювачі. 

Визначаємо сумарні втрати в тяговому приводі. 

Визначаємо потужність, що підводиться на ланці постійного струму і ККД 

приводу. 
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Автомобільний транспорт, будучи невід'ємним елементом транспортного 

комплексу країни, відіграє найважливішу роль у перевезенні вантажів і 

пасажирів, визначає ритмічність роботи і собівартість продукції основного 

виробництва. Незважаючи на ступінь розвитку систем технічного 

обслуговування та ремонту, проблема підвищення його якості та оперативності 

залишається актуальною. 

Метою роботи є дослідження проблем, які виникають на автосервісних 

підприємствах в умовах сезонного («ажіотажного») попиту. Актуальність 

зазначеного завдання підтверджується і тим, що на обслуговування автомобіля 

витрачається у багато разів більше праці і засобів, ніж на його виробництво. 

Традиційними завданнями, які розв'язуються в процесі сезонного ТО, є: 

заміна шин, огляд система охолодження, заміна мастил. Найпоказовішим 

прикладом є шиномонтажні підприємства, так як в результаті різкої зміни 

погодних умов автовласники та автомобільні підприємства змушені масово 

звертатися за обслуговуванням, а при необхідності, купувати і міняти шини і 

масла. 

Так в умовах сезонного попиту істотно збільшується робочий день 

підприємства, в результаті чого погіршуються умови праці робітників, 

знижується продуктивність. 

Одним з підходів, в деяких випадках, що його рішенню зазначеної 

проблеми є розробка спеціального програмного забезпечення, об'єднуючого в 

одну інформаційну базу даних всі територіально розрізнені підрозділи однієї 

мережі шинного підприємства. Мається на увазі, що кожен підрозділ має 

можливість не тільки перевірити наявність товару, а й забронювати його, а 

також - можливість відповідально, з урахуванням інформації про 

завантаженість центру, рекомендувати клієнту звернутися в найближчу філію. 

В ході проведення досліджень було визначено, що комплекси робіт за 

сезонним обслуговування потребують більш ефективної організації та 

проведенні, за допомогою впровадження сучасних інноваційних технологій. 
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У української залізниці проблеми з налагодженням швидкісного 

сполучення є актуальною і сьогодні. Задля забезпечення комфортності і 

швидкості руху була проведена робота, по створенню першого 

міжрегіонального швидкісного двосистемного електропоїзду ЕКр1 «Тарпан». 

Для створення такого електропоїзда взяті були напрацювання та існуючі 

моделі рухомого складу Німеччини, Франції, Чехії та Польщі, з використанням 

сучасних деталей власного виробництва, та освоєне будівництво на 

Крюківському вагонобудівному заводі. 

Не дивлячись на те, що ЕКр1 зовсім новий вид транспорту, можна 

відмітити, що модернізаційний запас дозволяє використовувати нові системи, 

електричну та механічну частину на базі вже відпрацьованих проектів, а також 

на базі зовсім нових проектів, особливо це стосується питань здійснення руху. 

Для розрахунку тягової характеристики використовувались дійсні 

параметри ЕКр1, з модернізацією тягового двигуна. Так як на даному етапі 

використовується асинхронний тяговий двигун, що більш пристосований для 

вантажного руху, ніж до швидкісного, було прийнято рішення в розрахунках 

використовувати синхронний двигун з постійними магнітами, який на даний 

момент є найсучаснішим тяговим двигуном для швидкісного рухомого складу. 

В якості розрахункової програми була використана така програма як 

Mathlab, а також Excel. 

Тягова характеристика потягу була побудована з використанням вже 

розрахованої потужності нового тягового двигуна, а також з урахуванням 

обмежень по зчепленню та по швидкості. 

В якості програми модернізації швидкісного електропоїзду ЕКр1 був 

запропонований зовсім інший тяговий двигун, який якнайкраще підходить для 

швидкісного руху, а також є надійним і сучасним, а отже відповідає всім 

вимогам, таким двигуном є синхронний двигун з постійними магнітами. Цей 

двигун має найкращі показники в світі, такі як: відношення ваги до потужності, 

габаритні показники, кількість витраченої енергії для пуску та виходу на 

номінальні параметри. 
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Залізничний транспорт України є найважливішою державною і 

господарською структурою і має велике значення в економічному, 

народногосподарському розвитку країни та зміцненні міжнародних зв'язків. 

Залізниці володіють різними інженерними спорудами, і технічними засобами, 

основними з яких є залізнична колія, рухомий склад, споруди локомотивного і 

вагонного господарств, споруди електропостачання, пристрої сигналізації та 

зв'язку, пристрої забезпечення безпеки руху, залізничні станції та вузли. 

Безперебійна і безаварійна робота залізничного транспорту залежить від 

працездатності та технічного стану цих споруд і пристроїв, і чіткої взаємодії 

працівників обслуговуючих ці пристрої. Системи електропостачання 

електрифікованих залізниць по пропонованим до них вимогам, умовам роботи, 

використовуваному устаткуванню й, нарешті, по завданнях, розв'язуваним, 

докорінно відрізняються від систем електропостачання промислових 

підприємств [1]. Електричні залізниці одержують електричну енергію від 

енергосистем, що поєднують у собі кілька електростанцій. Електрична енергія 

від генераторів електростанцій передається через електричні підстанції, лінії 

електропередачі різної напруги й тягові підстанції. На останніх електрична 

енергія перетвориться до виду, використовуваному в локомотивах, і по тяговій 

мережі передається до них. Вся сукупність пристроїв, починаючи від 

генератора електростанції й кінчаючи тяговою мережею, становить систему 

електропостачання електрифікованих залізниць. Від цієї системи живляться 

електричною енергією, крім властиво електричної тяги (електровози й 

електропоїзди), також всі не тягові залізничні споживачі й споживачі 

прилягаючих районів. Тому електрифікація споживачів залізниць вирішує не 

тільки транспортну проблему, але й сприяє рішенню найважливішої 

господарської проблеми-електрифікації. Електрифіковані залізниці, тобто 

дороги з електричною тягою, ставляться до першої категорії, оскільки перерва в 

їхній роботі приносить значний збиток народному господарству. Для таких 

споживачів повинне бути передбачене живлення від двох незалежних джерел 

електроенергії. Такими вважаються окремі районні підстанції, різні секції шин 

однієї й тої ж підстанції районної або тягової. 
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Автомобільний транспорт розвивається якісно і кількісно бурхливими 

темпами. В даний час щорічний приріст світового парку автомобілів дорівнює 

10-12 млн. одиниць, а його чисельність - Більше 400 млн. одиниць. 

Автомобільний транспорт бере участь практично у всіх взаємозв'язках 

виробників і споживачів продукції виробничого призначення і товарів 

народного споживання.  

Перевезення невеликих партій вантажу, що дозволяє підприємству 

прискорити відправку продукції і скоротити терміни зберігання вантажу на 

складах. 

Через перелічених вище переваг, автомобільний транспорт широко 

використовується у всіх галузях економіки, застосовується у всіх галузях 

народного господарства, у тому числі і в машинобудуванні. 

Однак процес автомобілізації не обмежується тільки збільшенням парку 

автомобілів.  

Швидкі темпи розвитку автотранспорту зумовили певні проблеми, для 

вирішення яких потрібно науковий підхід і значні матеріальні витрати.   

Основними з них є: збільшення пропускної спроможності вулиць, 

будівництво доріг та їх благоустрій, організація стоянок та гаражів, 

забезпечення безпеки руху та охорони навколишнього середовища, 

будівництво, складів, автозаправних станцій та інших підприємств [1]. 

Основним завданням автомобільного транспорту є задоволення потреб 

нашої країни в перевезеннях, поліпшення транспортних зв'язків між 

економічними районами.  

Саме тому було прийнято рішення провести дослідження динаміки 

процесу гальмування сучасних вантажних автомобілів. 
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Одним із важливих показників бойової готовності бронетехніки є час 

підготовки двигунів бойових машин до набуття повного навантаження. 

Загальний час виходу танкового дизеля на експлуатаційний тепловий режим 

складається з часу на передпускову підготовку, передпускове прогрівання 

двигуна від стороннього джерела енергії (наприклад автономного підігрівача), 

безпосередній пуск двигуна та прогрівання двигуна на холостому ходу до 

моменту виходу на експлуатаційний режим. Скорочення часу підготовки 

машини до бойового застосування досягається багатьма чинниками. Одним із 

них є використання холодного пуску, у якому виключені стадії передпускової 

підготовки та прогрівання. Але в цьому разі істотно погіршуються умови 

запалюння палива в циліндрах двигуна, унаслідок чого не тільки збільшується 

час пуску, але й знижується його надійність. До того ж надійність пуску 

зменшується з пониженням температури навколишнього середовища. 

У даний час для вирішення задачі надійного пуску двигуна в силових 

установках військових гусеничних машин застосовують такі способи: 

1. Збільшення ступеня стиску в процесі пуску; 

2. Підігрівання повітря на впуску у двигун; 

3. Подача пускових рідин; 

4. Збільшення циклової подачі палива в період пуску; 

5. Передпускове підігрівання двигуна й систем силової установки за 

допомогою рідинних, газоповітряних підігрівачів і допоміжних двигунів. 

Перші два з вище зазначених способів у комбінації з четвертим 

дозволяють, наприклад, понизити температуру холодного пуску двигуна типу 

5ТДФ у номінальному стані циліндропоршневої групи до 0 ºС температури 

навколишнього середовища, чим забезпечують підвищення бойової готовності 

бронетехніки. Спрацювання циліндропоршневої групи в процесі експлуатації 

машини, зниження ефективності засобів пуску, що забезпечують обертання 

колінчастого вала в період пуску, наприклад із-за спрацювання акумуляторних 

батарей або інших причин призводять до того, що за допомогою перших двох 

способів надійність пуску танкового дизеля досягається за  температури 

навколишнього середовища не меншої ніж +10 ºС  і вищої. 

Комплексний підхід до вирішення завдання холодного пуску 

безпосередньо на двотактних танкових дизельних двигунах в об’єктових 
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умовах здійснено в роботі Грицюка А. В. Цей підхід спрямований не тільки на 

забезпечення умов запалювання паливного заряду під час пуску, але й 

збільшення індикаторного коефіцієнта корисної дії (ККД) пускового робочого 

циклу двигуна. Завдання пуску вирішувалось підігріванням впускного повітря з 

раціональною зміною потужності підігрівача залежно від частоти обертів 

колінчастого вала (КВ) і додатковим підведенням стисненого повітря від 

системи повітряного пуску танка до повітряного заряду. Ці заходи дозволили 

збільшити індикаторний ККД за рахунок зростання густини паливоповітряного 

заряду. Під час розрахунку умов пуску двигуна використовувалась математична 

модель І. В. Болдирева та інших, що описує енергетичний баланс двигуна. 

Математичні моделі, розроблені А.І. Толстовим, Д.А. Шортновим, 

А.С. Орліним та іншими, описують робочий процес у циліндрі тільки щодо 

стаціонарних режимів роботи двигуна, що прогрівся, і не враховують усієї 

сукупності фізико-хімічних процесів, що відбуваються в циліндрі. Одним з 

основних критеріїв, що визначає можливість пуску дизельного двигуна, є 

досягнення температури в циліндрі двигуна вищої за температуру 

самозаймання паливоповітряного заряду. Після виходу двигуна на 

експлуатаційний режим температура в кінці такту стиснення повинна 

перевищувати температуру самозаймання палива на 300…400 К. 

У поршневих двигунах зростання температури заряду забезпечується 

процесом стиснення, який відбувається згідно із законом політропи: 

n
a

n

c

a
ac p

V

V
pp  )(      (1) 

де    рс – тиск у циліндрі в кінці такту стиснення; 

ра – тиск у циліндрі перед початком стиснення; 

Vc – об'єм заряду в кінці такту стиснення; 

Vа – об'єм заряду перед початком стиснення; 

c

a

V

V
   – ступінь стиску; 

n – показник політропи. 

Досягнення температури в циліндрі двигуна вищої за температуру 

самозаймання паливоповітряного заряду є необхідною, але недостатньою 

умовою пуску двигуна. Збільшення частоти обертання колінчастого вала до 

обертів холостого ходу і, відповідно, надійний пуск дизеля відбувається в разі, 

якщо індикаторна робота перевищує момент опору. Тобто необхідно створити 

умови, щоб паливний заряд не тільки запалав, але й за період робочого ходу 

поршня за рахунок згорання виділилася енергія, якої достатньо для підтримки 

обертання холостого ходу двигуна.  
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Для підвищення показників тракторів ведуться постійно роботи по 

удосконаленню існуючих конструкцій трансмісій і створення нових [1, 2].  

Найбільшого поширення на повнопривідних колісних тракторах отримав 

блокований привід коліс через простоту конструкції і забезпечення кращих 

тягово-зчіпних показників машини. Як відомо, при блокованому приводі 

передня і задня ведучі осі кінематично жорстко пов'язані між собою. 

Навантаження на ведучі вісі трактора в процесі руху по пересіченій місцевості з 

силою тяги на гаку трактора в складі машинотракторного агрегату (МТА) 

змінюються, параметри взаємодії коліс з опорною поверхнею також різняться. 

Це призводить до кінематичному і силовому невідповідності взаємодії коліс з 

опорною поверхнею. З'являється циркуляція паразитної потужності в 

замкнутому силовому контурі. Це позначається на навантаженості вузлів 

трансмісії, стійкості руху машини і показниках роботи МТА. З ростом 

потужності ДВЗ і ваги трактора зазначені недоліки проявляються в більшій 

мірі. У цьому випадку необхідно зміну параметрів або силового зв'язку вісей з 

ДВС [3] або коліс з опорною поверхнею. В іншому випадку показники МТА 

різко погіршуються через нераціональні витрати енергії ДВЗ, спостерігаються 

відмови в роботі вузлів трансмісії і її системи управління. Часто на тракторах 

класичної компоновки для виключення циркуляції потужності в трансмісії 

заздалегідь закладають кінематичне невідповідність у приводах передньої і 

задньої осей. При цьому підключення приводу коліс передньої осі здійснюється 

через обгінну муфту, яка включається в роботу при заданому буксуванні коліс 

задньої осі. Це вирішує в деякої мірі задачу, однак тягові показники трактора 

знижуються. На кафедрі «Автомобіле- і тракторобудування» на підставі 

проведених досліджень запропоновано оригінальне рішення поставленого 

завдання, що дозволяє поліпшити показники МТА при роботі навіть на 

пересіченій місцевості. 
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Розробка і сертифікація рухомого складу пов’язана з необхідністю 

відтворення широкого спектру умов та режимів експлуатації рухомого складу у 

процесі випробувань, що потребує значних витрат часу та коштів. Розуміння 

цього привело ведучі підприємства та дослідницькі установи галузі до 

вкладення суттєвих фінансових і технічних ресурсів у розробку і створення 

спеціальних випробувальних установок – каткових стендів. 

Сучасні каткові стенди дозволяють проводити повний цикл випробувань 

рухомого складу, його окремих вузлів і систем [1]. Тим не менш, жоден із 

стендів не дозволяє імітувати виникнення і зміну непогашених відцентрових 

сил, що діють на поїзд при наявності недостачі підвищення зовнішньої рейки. 

Така ситуація особливо важлива для випробування саме поїздів з кузовами, що 

нахиляються. Модернізація існуючих стендів у цьому напрямку може 

базуватись на імітації відцентрової сили інерції за допомогою силових 

приводів, які будуть приєднуватись до різних частин вагону і вузлів екіпажу під 

час випробувань. Виходячи з цього, нашим завданням є визначення 

навантажувальних характеристик силових приводів імітації відцентрової сили 

інерції, визначення координат їх приєднання до екіпажної частини вагона та 

розробка концептуального проекту стенду для імітації рухомого складу з 

кузовами, що нахиляються. 

У результаті проведених робіт була створена математична модель, що 

дозволила розраховувати навантажувальні характеристики для силових 

приводів імітації на катковому стенді та запропонована концепція каткового 

стенду, яка відрізняється від відомих у світовій практиці стендів наявністю 

можливості імітувати дію на екіпаж відцентрової сили інерції у кривих. У 

якості силових приводів імітації запропоновано набір лінійних двигунів 

постійного струму електромагнітного типу, що розміщуватимуться на 

спеціальних арочних опорах стенду і приєднуватимуться до вагона за 

допомогою важільного механізму. 
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Зроблена оцінка впливу нахилу кузова на динамічні показники вагону 

шляхом математичного моделювання.  

Розглянуто рух по кривих вагона, що має нелінійні характеристики зв'язків 

рам візків з кузовом і буксами, пневматичне ресорне підвішування в другому 

ступені і пристрої для нахилу кузова. Нахили кузова здійснено щодо 

поздовжньої осі, розміщеної на висоті приведеного центру мас пасажирів, що 

забезпечує для них найбільш комфортні умови. Однак координата центру мас 

пасажирів по висоті залежить від типу вагона. Крім того, у кожного пасажира 

розташування центру мас індивідуальне (наприклад, у дітей і дорослих).  

Отже, координата центру мас пасажирів є випадковою величиною. У 

зв'язку з цим конструктори вважають за краще розміщувати координату центру 

повороту кузова по висоті у фіксованому місці поблизу центру мас кузова з 

пасажирами.  

Механізми, що реалізують повороти кузова, можуть бути реалізовані за 

допомогою пневматичних ресор. Досліджено вплив нахилу кузова на напрямні 

сили, що діють на гребені коліс із рейками із застосуванням ЕОМ. Доведено, 

що якщо центр повороту кузова збігається з центром мас системи «кузов-

пасажири», нахили кузова впливають на напрямні та на бічні сили в межах 4 –

6% в бік збільшення.  

Оцінка зносу гребенів коліс зроблена за методикою, яка враховує роботу 

сил тертя гребеня по бічній грані рейки та шлях ковзання точки на гребені 

відносно рейки, у якій обчислюється знос.  

Дослідження довело, що знос гребенів коліс при нахилах кузова 

змінюється в напрямку збільшення пропорційно куту нахилу кузова. 

Але це збільшення знаходиться в межах 5% і не може бути перепоною для 

застосування вагонів із пристроями для нахилу кузовів.  
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Агрегати турбонадува сучасних автотракторних двигунів внутрішнього 

згоряння (ДВЗ) відіграють важливу роль у підвищенні технічно-економічних, 

екологічних показників ДВЗ. До надійної роботи турбокомпресора (ТК) з цієї 

причини пред'являються високі вимоги. Сучасні ТК автотракторних ДВЗ 

розвивають частоту обертання ротора до 100000 - 120000 хв
-1

. При таких 

частотах обертання в основному застосовують підшипники ковзання, виконані 

у вигляді бронзової втулки. На працездатність підшипника істотний вплив 

мають зупинки двигуна. При цьому припиняється подача масла, і погіршується 

відведення теплоти від підшипника. Тепло від колеса турбіни і від нагрітих 

корпусних деталей передається на підшипник і нагріває його до 175-190˚С. 

Перегрів підшипникового вузла, ротора ТК викликають теплові деформації і 

може призвести до аварійної зупинки ТК [1,2].  

Об'єкт дослідження – Турбокомпресор ТКР – 11, з однією бронзовою 

моновтулкою, вільно посадженою у середній кортус з зазором. 

Мета дослідження - Підвищення надійності підшипникового вузла 

турбокомпресора в умовах експлуатації. Розробка системи локального 

повітряного охолодження підшипникового вузла ТКР. 

Метод дослідження – Розрахунок за допомогою метода кінцевих елементів 

, моделі теплонапруженого стану підшипникового вузла на сталих та 

перехідних режимах. Аналіз умов теплообміну на безмоторній установці. 

На данний момент робота знаходится на етапі підготовки безмоторного 

експеременту. Серійна втулка оснащена трьома термопарами типу хромель-

алюмель, які розташовані на рівній відстані одна від одної по довжині втулки, 

виготовлений стакан, який імітує центральний корпус ТК. 
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Більшість сучасних колісних транспортних машин як цивільного так і 

військового призначення оснащені автоматичними коробками передач (АКП). 

Це пов’язане з тим, що АКП дозволяють підвищити рухливість транспортної 

машини, ресурси роботи вузлів, деталей двигуна і трансмісії, комфортність 

керування машиною та зменшити втомлюваність водія [1]. При застосуванні 

механічної коробки передач з ручним керуванням зміна передач задається 

водієм суб'єктивно і залежить від його кваліфікації. Помилки у виборі потрібної 

передачі приводять до зниження тягового зусилля транспортної машини у 

порівнянні з технічно досяжним, до падіння її швидкості, росту витрати палива 

та сприяють зменшенню ресурсу роботи вузлів, деталей двигуна і трансмісії [2]. 

Оскільки бронетранспортер призначений для експлуатації в тяжких 

дорожніх умовах і досить часто його рух виконується на неоптимальних 

режимах роботи двигуна відносно конкретних дорожніх умов, то науково-

технічні питання впровадження, вдосконалення, оптимізації конструкції АКП 

та її системи керування є своєчасними та актуальними. Ефективність 

застосування АКП на транспортних колісних машинах залежить від 

характеристик її системи керування. Сучасні АКП оснащені 

мікропроцесорними системами керування. Вони дозволяють найбільш точно і 

чітко реалізувати закладені закони керування, поліпшити плавність 

перемикання передач та коефіцієнт корисної дії по передачі потужності від 

двигуна до вузлів трансмісії [3]. Таким чином параметричний синтез системи 

керування АКП має ціль на побудову раціонального закону керування 

коробкою передач, який забезпечить високі динамічні й паливо-економічні 

показники бронетранспортера, плавність перемикання прередач та зменшення 

динамічних навантажень при передачі потужності від двигуна до ведучих колес 

для підвищення ресурсу роботи вузлів, деталей двигуна і трансмісії. 
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При веденні бойових дій в зоні АТО спостерігаються випадки виходу із 

ладу стабілізаторів танкового озброєння за рахунок втрати стійкості і якості 

режимів роботи та невідповідності основним параметрам (жорсткості, 

демпфірування і точності роботи) тактико – технічних характеристик. 

Мета роботи – створити математичну модель процесів, що відбуваються у 

стабілізаторі БМП-2 та визначити шляхи підвищення стійкості та якості 

режимів його роботи на основі вибору структури та оптимальних параметрів. 

Зі всіх інженерних методів розрахунку стабілізатора  в даному випадку 

найбільш доцільними  є метод структурного аналізу, який заснований на 

створенні математичної моделі, дослідженні структурної схеми, передавальних 

функцій та частотних характеристиках системи. Для формалізації та створення 

математичної моделі процесів, які протікають в стабілізаторі, пропонується 

подати останній, як систему автоматичного регулювання по відхиленню. 

Система 2Е36-1 складається з двох незалежно діючих стабілізаторів – 

гармати та башти, управління якими здійснюється від загального пульта. 

Основною особливістю  цих стабілізаторів є відсутність гіроскопічних датчиків 

кута.  

Для аналізу даної системи стабілізації складенні диференціальні рівняння 

та передавальні функції всіх елементів стабілізатора за каналами гармати та 

башти відповідно. Об'єктами регулювання в даній системі є гармата і башта, а  

величини, що регулюються – їх кутові швидкості  і  відповідно. 

Здійснено дослідження впливу на закон регулювання датчика 

непогодження і гіротахометра, що встановлені в каналах жорсткого та гнучкого  

зворотних зв’язків. За диференційними рівнянням складових стабілізатора 

отримана система рівнянь та комплексна функція  А(jω), з якої виділенні дійсна 

Re(ω) та уявна Im(ω) частини.  

Криві годографів Михайлова побудовані в середовищі комп’ютерної 

алгебри MathCAD в діапазоні частот сигналу ω є (0; ∞) без сигналу, що 

еквівалентний гіродатчику швидкості (нестійка система),  та з ним (стійка 

система). На основі отриманих графічних результатів зроблений висновок про 

необхідність встановлення гнучкого зворотного зв’язку з гіротахометром та 
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розрахований запас стійкості і критичний коефіцієнт підсилення за реальними 

значеннями параметрів електронного та електромашинного підсилювача. 

По структурній схемі стабілізаторів гармати і башти отриманні 

передаточні функції ланок прямих ланцюгів від датчика непогодження до 

гармати (башти). Використовуючи правила структурних перетворень, вирази 

передаточних коефіцієнтів жорсткого і гнучкого зворотних зв’язків, та 

передаточну функцію прямого каналу здійснено структурне перетворення 

схеми стабілізатора. З перетвореної структурної схеми отриманні передавальні 

функції по сигналу керування φз гармати (башти ψз) Wx(p) та по сигналу 

збурення Wy(p) і проведений аналіз основних режимів роботи стабілізатора,  

а саме режим стабілізації та режим наведення. Із структурного аналізу 

отриманні вирази жорсткості G та демпфірування Д. Зміна та отримання 

оптимальних значень цих параметрів досягається за допомогою потенціометрів, 

які встановлюється на блоці керування сигналу електронного підсилювача. 

Контури підсумовування, що забезпечують регулювання сигналів стабілізаторів 

гармати та башти в залежності від положень передавального коефіцієнту Сбгта 

та сумарного сигналу Сз від датчика і швидкості (ДШ), зображено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 – Електрична схема регулювання сигналів від ГДК та ГДШ 

 

Таким чином, методика утримує необхідний матеріал для розрахунку 

стійкості та якості систем наведення озброєння, а саме:  

1. За диференційними рівняннями стабілізатора БМП-2 та комплексними 

функціями. 

2. Побудовані годограф Михайлова для стійкої та нестійкої системи 

стабілізації. 

3. Підтвердилось вимога щодо установки ГДШ для отримання стійкої 

САР. 

4. Створена структурна схема стабілізатора як САР і шляхом структурних 

перетворень. 

5. Поданий фрагмент функціональної схеми стабілізатора башти для 

отримання його оптимальних параметрів за рахунок налагодження 

потенціометрів СГДК  та СГДШ   
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З досвіду експлуатації одиночних або невеликих мереж автозаправних 

станцій (АЗС) відомо, що перебуваючи в кінці виробничого ланцюга 

«видобуток-переробка-реалізація», АЗС мають справу з кінцевим споживачем, 

придбання палива відбувається, в основному, бензовозними партіями та його 

облік ведуть, як правило, в одиницях об'єму. 

На нафтобазах облік ведеться в одиницях маси, що забезпечує більш 

точний контроль нафтопродуктів, тому що щільність палива істотно залежить 

від температури [1]. 

При аналізі процесів враховують такі показники: 

  середня температура палива в робочій ємності до зливу; 

  середня температура палива привезена бензовозом для зливу в робочу 

ємність; 

  середня температура палива в робочій ємності після зливу; 

На температуру палива впливає декілька факторів: температура 

навколишнього середовища (пора року, час доби) способи зберігання палива на 

нафтобазі та АЗС, умови транспортування та ін. 

В результаті взаємодії зазначених чинників  може збільшуватися і стати 

більше  ( ), а може зменшиться . 

Для АЗС вигідні умови, , тому що в цьому випадку обсяг палива в 

робочій ємності збільшується за рахунок зростання температури, отже 

споживачеві буде відпущено більше палива, але з меншою щільністю. 

На основі проведеного аналізу наведені практичні рекомендації щодо 

зниження втрат палива при експлуатації АЗС. 
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На сегодня во всём мире продано свыше одного миллиона электромобилей 

и подзаряжаемых гибридов. При этом, по данным издания Evobsession, почти 

половина из них была реализована за последний год. Украинский 

электромобильный рынок только начинает своё развитие и по результатам 2015 

года в стране зарегистрировано более 230 электромобилей. Однако по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот сегмент авторынка 

вырос на 400%. Диагностика, обслуживание и ремонт электромеханических 

преобразователей (ЭМП) этих машин становится актуальным. Конструкция 

указанных автомобилей включает: во-первых, бортовую электронику  

(электромобиль не сильно отличается от обычной машины); во-вторых, 

ходовую часть  (здесь такие же пружины, рычаги, различные втулки, 

привычные тормоза с колодками и тормозными дисками, а амортизаторы могут 

уже в скором времени использованы в виде линейных ЭМП; в третьих – 

электрический привод (батарея, электромоторы, генератор, встроенное 

зарядное устройство и др.). Современные ЭМП лишены токопроводящих щеток 

и довольно надежны, но условия эксплуатации и режимы работы автомобиля 

требует  периодической диагностики состояния, как механических связей, так и 

электромагнитной системы. Нарушения в работе последней может снизить 

КПД преобразований энергий, а это скажется на запасе хода автомобиля, 

эффективности преобразования-гашения кинетической энергии движущихся 

масс. Для диагностики ЭМП как линейного, так и вращательного типа 

предлагается: – осуществлять контроль переменного напряжения и тока каждой 

фазы до и после преобразователя напряжения-тока при задаваемом на стенде 

эталонного воздействия на элементы механической части привода и подвески;– 

производить оценку изменения КПД путем регистрации тепловых параметров 

ЭМП при заданном пробеге в городских условиях с учетом температуры 

окружающей среды;– организовать автоматический анализ характеристик 

напряжения и тока при эталонных воздействиях на элементы механической 

части привода и подвески;– осуществлять контроль быстродействия и четкости 

переключений систем управления при изменении режимов и параметров 

движения автомобиля и элементов подвески. 
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Питанню удосконалення систем озброєння приділяється постійна увага. 

Традиційно роботи по удосконаленню цих систем ведуться у напрямках 

збільшення дальності пострілу та покращення ефективності. На теперішній час 

технології прискорення снаряду пороховим зарядом значною мірою вичерпали 

свої можливості. Тому початкові швидкості снарядів у сучасних системах 

озброєння на основі порохових зарядів досягли практично верхньої технічно 

можливої межі. Це обмеження пов’язано з фізичним принципом прискорення 

снаряду, а саме швидкістю вирівнювання тиску поздовж каналу ствола, що 

відбувається за відносно малою швидкістю – швидкістю звуку у продуктах 

згорання порохового заряду. 

Подальше підвищення початкової швидкості снарядів досягається за 

рахунок використання іншого фізичного принципу, що базується на 

електромагнітних законах. Сила, що забезпечує прискорення снаряду у цих 

системах, називається силою Лоренца. Існує декілька типів електромагнітних 

прискорювачів, які можуть бути використані як гармати. Ці прискорювачі 

мають принципові конструктивні відмінності за реалізацією сили, що 

прискорює снаряд: електродинамічні (котушкові) та рейкотронні. Окремо слід 

виділити електротермохімічні гармати, де електрична енергія використовується 

для стабілізації згорання порохового заряду. 

Для ураження бронетехніки до комплекту боєприпасів танків типу Т-64, Т-

80 бронебійні підкаліберні снаряди (БПС), кумулятивні снаряди (КС) та 

керовані снаряди, що запускаються зі ствола. Калібр пушки складає 125 мм. 

Пострій з бронебійно-підкаліберним снарядом складається з двох основних 

частин: снаряду з додатковим пороховим зарядом і основного бойового 

порохового заряду. 

Комплексний підхід щодо оцінки вогневої потужності танкового 

озброєння зроблено Растопшиним М.М. у ряді робіт. Автор зробив порівняння 

не тільки показників броне пробиття з показниками бронестійкості (табл. ), але 

й виявив причини, що призводять до цього. Зазначається негативний вплив 
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холоду на танковий постріл. Так, при температурі 25 градусів морозу БПС 

3БМ42 пробиватиме бронеплиту 220 мм/60° не на дальності 2 км (як при 15 

градусах тепла), а з дистанції порядку 500 м. 

Для довідки, західні бронебійні підкаліберні снаряди (БПС) можуть 

пробивати броню товщиною 600 мм, а бойові частини протитанкових 

керованих ракет (ПТУР) – товщиною 1200 мм. Протиснарядна бронестійкість 

лобових зон захисту танка М1А2 складає 700 мм, а протикумулятивная – 850 

мм. З аналізу даних (табл. 1) видно, що всі БПС і КС, що входять в боєкомплект 

125-мм гармат не пробивають лобову броню танків М1А2 і «Леопарда-2». 

 

Таблиця 1 – Порівняння бронестійкості лобових фрагментів захисту 

американських танків і бронепробиття БПС за даними роботи  

Тип, рік 

прийняття на 

озброєння 

Бронестійкіс

ть, мм 

Тип, рік 

прийняття на 

озброєння 

Бронепроби

ття, мм 

М60А1 

(1978) 

250 3БМ22 (1976) 340 

М1 (1980) 500 3БМ29 (1982) 420 

М1А1 (1985) 600 3БМ26 (1983) 400 

М1А2 (1994) 700 3БМ32 (1984) 500 

  3БМ42 (1986) 440 

 

За даними, на ранніх етапах створення БПС та КС кумулятивні снаряди 

мали більше бронепробиття, ніж підкаліберні, а на теперішній час ця 

характеристика практично однакова за умови рівності калібру снарядів. Проте, 

БПС має більш потужну заброньову дію, особливо при використовуванні 

збідненого урану. 

В роботі зазначається, що кумулятивні снаряди 3БК18М, 3БК29М з 

бронепробиттям по нормалі порядку 500 мм не пробивають навіть у відсутність 

динамічного захисту лобові зони захисту танка М1А2. Бронепробиття бойових 

частин ПТУР 9М119, 9М112, 9М119М і 9М128 також менше бронестійкості 

захисту танка М1А2. Крім того, бойові частини ракет 9М119 і 9М112 безсилі 

проти динамічного захисту, а ракети 9М119М і 9М128 з тандемними бойовими 

частинами долають її тільки в 50% випадків через нераціональну 

компонувальну схему. Тому дані боєприпаси можуть завдавати поразки при 

попаданні тільки в бортові зони. 

Для підвищення ефективності електромеханічного прискорювача 

пропонується використання попереднє зарядженого або незарядженого 

ємнісного накопичувача, підключеного до прискорюється секції, що, якоря, 

виконаного  у вигляді многовитковій котушки 
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В результаті аналізу різноманітних систем для розмінування мінно-

вибухових загороджень виявлено, що за типом ці системи можливо розподілити 

на контактні та неконтактні. До контактних систем розмінування відносяться 

мінні трали (коткові, ножові, бойкові). Вони мають невелику стійкість до 

вибуху і забезпечують лише можливість перетину бойовою машиною мінного 

поля без його розмінування. В неконтактних системах розмінування 

здійснюється вибуховим способом з доставкою вибухової речовини за 

допомогою реактивних систем. В якості вибухівки використовують як тверду, 

так і рідку речовину. Неконтактні системи розмінування забезпечують більш 

високий ступінь захисту, але висока вартість цих систем зумовлює їх 

застосування тільки в бойових умовах. 

В результаті порівняння показників систем розмінування на основі 

конденсованих та паливноповітряних вибухових речовин було отримано 

висновок, що при однаковій енергії вибуху паливноповітряна вибухова 

речовина більш ефективно тисне на земну поверхню за рахунок створення 

більш подовжнього імпульсу тиску (рис. 1). Це надає перевагу для застосування 

таких речовин у системах розмінування мінно-вибухових загороджень. 

 
Рис. 1 – Графіки залежностей імпульсу тиску від відстані, що пройшла 

ударна хвиля при однаковій енергії вибуху. 
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Подальше удосконалення рівномірності розподілу концентрації палива над 

ділянкою розмінування досягнуто у канадсько-американською системою 

розмінування ФАЛКОН. В цій системі доставка шлангового заряду на ділянку 

розмінування здійснюється за допомогою ракети. В подальшому здійснюється 

вибухове розпилювання палива та у сформованій суміші ініціюється детонація. 

На ділянку розмінування здійснюється доставка такого заряду без палива, а 

його заповнення паливом здійснюється в подальшому під високим тиском. 

Принцип вибухового формування суміші зумовив наявність недоліку, 

характерного для боєприпасів об’ємного вибуху. Тобто, системою не 

досягається формування стехіометричної суміші.  

В Харківському інституті танкових військ було розроблено метод 

розмінування, що використовує ефект об’ємного вибуху. За цим методом 

здійснюється: 

 перетинання мінно-вибухового загородження танком з тралом; 

 вприск свіжого палива в струмінь відпрацьованих газів; 

 формування протяжного паливно - повітряного клубу; 

 ініціація детонації у клубі; 

 вибухове розмінування. 

У запропонованому методі враховані значні переваги нашої штатної БТТ: 

 висока захищеність, можливості системи колективного захисту; 

 наявність інженерного обладнання для подолання мінно-вибухових 

загороджень; 

 висока прохідність, маневреність; 

Наявність достатньої кількості кисню у струмені відпрацьованих газів 

танку для утворення детонаційно-спроможної суміші. 

В результаті проведених експериментальних досліджень було досягнуто 

формування детонаційно-спроможної суміші. Процес формування суміші у 

струмені відпрацьованих газів танка та ініціюється вибух. Але також було 

виявлено, що погодні умови суттєво впливають на процес формування суміші, 

що значно знижує можливості практичного застосування цього методу у 

такому вигляді. 

Пропонується удосконалення спосіб суцільного розмінування з 

використанням бронетанкової техніки. Удосконалення полягає в формуванні 

паливно-повітряної суміші у шланговому заряді. Це дозволяє здійснити надійне 

формування суміші у вітряну погоду. У цьому випадку наповнення оболонки 

сумішшю здійснюється за допомогою силової установки танка. Ініціювання 

детонації призводить до ударної дії вибуху на навколишнє середовище. В 

результаті вибуху об’ємного заряду діаметром 0,9 м утворюється суцільний 

прохід шириною більше ніж 4 м. 
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У сучасній економічній ситуації, наших співвітчизників все більше 

цікавлять майбутні витрати на експлуатацію при купівлі нового автомобіля, 

тобто вартість володіння.  

Під вартістю володіння розуміються сукупні витрати при експлуатації 

автомобіля приведені до одного кілометра пробігу.  

Уточнена методика аналізує експлуатацію автомобіля протягом трьох 

років. Вважається, що за цей час автомобіль проїде 60000 км.  

У витрати цього періоду включаються: витрати на ТО і ремонт у 

офіційного дилера, середня витрата палива з урахуванням зміни його вартості, 

вартість страховок, стоянок, парковок, витрати на можливі податки і збори, 

штрафи, а також втрати вартості автомобіля за розглянутий період на 

вторинному ринку.  

Після підсумовування всіх витрат і втрат за 3 роки, отримана величина 

ділиться на 60000 км. і ми отримуємо вартість володіння даним автомобілем.  

Цей показник дуже інформативний і був би корисним для покупця, так як в 

залежності від марки автомобіля навіть в одному класі, він відрізняється більш, 

ніж у 3 рази.  

На основі викладеної методики були зібрані дані, складена програма і 

проведені розрахунки на прикладі однієї моделі, що дозволяють відповісти на 

запитання: як зміниться вартість володіння автомобілем у період з 2011 по 2013 

р. р. в порівнянні з періодом з 2013 по 2015 р. р. 
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Температурний стан деталей КЗ є одним з визначальних чинників, які 

впливають на її напружений стан і визначають ресурс.  

Підвищення надійності таких деталей як поршень, головка циліндрів, 

випускний клапан досягається в конструкції форсованих ДВЗ технологічними 

засобами (вибір жаростійких матеріалів, зміцнюючи технологій, нанесення 

жаростійкого покриття), а також конструктивними засобами[1,2]. 

Об'єкт дослідження – клапанний вузел автотракторного дизеля 4ЧН 12/14 

чотиритактний,  чотирициліндровий, з рядним розташуванням циліндрів, 

рідинним охолодженням, з безпосереднім  впорскуванням  палива  в камеру 

згоряння в поршні, газотурбінним наддувом та проміжним охолодженням 

наддувного повітря. 

Мета дослідження – підвищення надійності автотракторних ДВЗ з високим 

рівнем форсування. 

Задачі дослідження – аналіз методів покращання теплонапруженого стану 

деталей клапанного вузла, уточнення граничних умов задачі теплопровідності 

для випускних клапанів з емалевим покриттям на перехідних режимах 

скидання – накидання навантаження, розрахункове дослідження 

нестаціонарного ТНС для випускних клапанів з покриттям, вибір оптимальної 

товщини покриття, розробка рекомендації для покращання ТНС. 

Висновок – проведений порівняльний аналіз різних типів теплозахисного 

покриття, його пристосованості до умов в КЗ форсованих ДВЗ показав переваги 

емалевого покриття. 
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Впровадження GPS системи потрібне, тому що, водії бувають особливо 

винахідливими в створенні різних схем, завдяки яким гроші компанії 

потрапляють в особисте розпорядження співробітника.  

Іншими словами, відбувається злодійство тим чи іншим способом: 

фальшиві чеки, заправка не в бак, а «в каністру», недостовірні показники 

пробігу, відключення виконавчих механізмів при русі. 

Власник або керівник служби має багато статей витрат пов'язаних з 

транспортом: витрати на підтримання належного технічного стану, оновлення 

автопарку, на прямі експлуатаційні витрати, до яких належать витрати на 

паливо та інші витратні матеріали.  

Великий відсоток витрат становить заробітна плата співробітників і т.п. 

Бортовий комплект GPS, що складається з телеметричного пристрою, 

антен і додаткових датчиків встановлюється в транспортний засіб і отримуючи 

інформацію із супутників системи GPS, визначає місце розташування, 

швидкість транспортного засобу, стан датчиків (опціонально), запам'ятовує ці 

дані з прив'язкою до часу і передає через мережу мобільного зв'язку стандарту 

GSM в центр зберігання і обробки даних.  

Транспортні засоби які обладнані електронним управлінням двигуном 

(ECU) існує можливість підключення до CAN-шини для отримання вичерпного 

набору даних, що включає: обсяг використаного палива; рівень палива; 

показання одометра і спідометра; робочі обороти, температура двигуна і т.д. 

Використання сучасних засобів моніторингу дозволяє працювати 

ефективніше на ринку перевезень.  

Система стеження і онлайн навігації, забезпечує контроль поточного місця 

розташування, моніторинг бортових параметрів автомобіля (рівень палива, 

обороти двигуна, температура, пробіг, інше).  

Ця система є найефективнішим інструментом управління транспортом у 

світі. 
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На сегодняшний день автомобильный транспорт играет одну из 

важнейших ролей в транспортном потоке страны. От него в значительной 

степени зависит объем перевозок грузов и пассажиров. Несмотря на высокую 

развитость систем технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта, проблема повышения качества перевозок остаётся актуальной. 

Целью работы является исследование проблем, возникающих на 

предприятиях автомобильного сервиса в условиях сезонного спроса. 

Показательным примером являются шиномонтажные центры. По причине 

резкого изменения погодных условий автовладельцы и транспортные компании 

вынуждены массово обращаться к услугам таких предприятий.  

Сезонный спрос также влияет на продолжительность рабочего дня 

шинного центра, что в свою очередь негативно сказывается на 

производительности труда работников предприятия. 

Одним из способов, который может способствовать решению 

вышеуказанной проблемы, является разработка специализированного 

программного обеспечения, объединяющего в одну информационную базу 

данных все подразделения одной сети предприятия по продаже автомобильных 

шин. Это дает возможность не только проверять наличие необходимого товара 

в различных подразделениях, но и производить бронирование товара на 

определенном складе и рекомендовать клиенту ближайшее отделение, с учетом 

информации о загруженности. 

Дополнительно в условиях сезонного спроса возникает необходимость 

регулярно обрабатывать списки товаров поставщиков — прайс-листы. 

Автомобильные шины отличаются большим количеством специфических 

параметров, с учетом того, что в каждом прайс-листе в среднем более 200 

позиций. Внедрение системы по распознаванию прайс-листов при помощи 

регулярных выражений [1] избавляет работников предприятия от большого 

количества рутинных операций и увеличивает производительность труда. 

В ходе проведенных исследований была выявлена необходимость в 

оптимизации работ по сезонному обслуживанию с помощью внедрения 

современных информационных технологий. 
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Будівництво високошвидкісних магістралей являє собою досить витратний 

спосіб підвищення пропускної здатності пасажирських перевезень. Менш 

витратною технологією є використання рухомого складу з кузовами, що 

нахиляються. Застосування цієї технології на залізничному рухомому складі 

має вже 40-річну історію. В даний час поїзди з кузовами, що нахиляються 

експлуатуються в багатьох країнах світу. Чисельність їх парку вимірюється 

сотнями одиниць. Створення таких поїздів освоєно багатьма найбільшими 

компаніями – постачальниками рухомого складу, що використовують при 

цьому різні технічні рішення.  

Разом з тим, недостатньо матеріалів, що стосуються теоретичного 

обґрунтування того чи іншого технічного рішення, що ускладнює вибір і 

розробку таких систем для залізниць України. У зв'язку з цим, формулювання 

передумов для комп'ютерного моделювання динаміки руху по рейковому 

шляху швидкісного пасажирського екіпажу, обладнаного пристроями для 

нахилу кузова, представляється актуальним завданням. 

Зокрема, одним з шляхів визначення раціональності застосування поїздів з 

нахиляються кузовами є вирішення тягової задачі по визначенню часу руху 

рухомого складу на ділянці шляху і витраті енергії на цей рух. При постановці 

цієї задачі з позицій рухомого складу в першу чергу необхідно визначитися як з 

обмеженнями по швидкості на всьому протязі шляху, так і з обмеженнями по 

швидкості нахилу кузова. 

У роботі запропоновано за допомогою оцінки мінімального часу руху 

екіпажу ділянкою рейкової колії обґрунтувати доцільність максимального куту 

нахилу кузова. Розраховано обмеження швидкості руху.  
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В роботі розроблено цифрову модель тягового приводу приміського 

електропоїзду на основі синхронного тягового двигуна зі збудженням від 

постійних магнітів у середовищі Matlab-Sіmulіnk. Особливістю моделі є 

обрахування втрат в інверторі та двигуну тягового приводу безпосередньо за 

миттєвими значеннями струму.  

Проведено цифрове моделювання роботи тягового приводу за різних 

тактових частот просторово-векторної ШІМ та при швидкостях руху від 0 до 

160 км/год. Визначено електричні втрати в інверторі, сталі та міді тягового 

двигуна від основної частоти живлячого струму та гармонік до 25 включно. За 

результатами моделювання розгону обрано силові ключі, номінали 

конденсатору та резистору фіксуючої снаберної ланки інвертору. 

Величина втрат в тяговому інверторі лежить в інтервалі від 630 до 1955 Вт. 

Втрати несуттєво зменшуються з ростом обертів тягового двигуна, що 

пояснюється зменшенням фазного струму, та суттєво збільшуються з ростом 

тактової частоти, що пояснюється збільшенням кількості переключень в 

силових приборах та спрацьовувань снаберної ланки. 

Величина втрат в сталі двигуна лежить в інтервалі від 70 до 1408 Вт. 

Втрати збільшуються з ростом обертів тягового двигуна, що пояснюється 

збільшенням частоти основної гармоніки фазного струму. 

Втрати в міді тягового двигуна знаходиться в інтервалі від 1100 до 3470 

Вт. Найбільші втрати спостерігаються на частотах обертання від 0 до 25 

рад/сек, що пояснюється великим пусковим струмом тягового двигуна. Зі 

збільшенням тактової частоти просторово-векторної ШІМ інвертора втрати в 

міді зменшуються. Це можна пояснити зменшенням амплітуд вищих 

гармонійних фазного струму. 

Встановлено, що величина сумарних електричних втрат в інверторі та 

двигуні лежить в інтервалі від 2270 до 5200 Вт. Найбільші електричні втрати 

спостерігаються на частотах обертання від 0 до 14 рад/с, вони сягають 4..5 кВт. 

При русі з середніми частотами обертання втрати становлять приблизно 2500 

Вт. При збільшенні частоти обертання двигуна до 65 рад/с і далі втрати 

збільшуються до 3500 Вт. 

Тактова частота просторово-векторної ШІМ слабко впливає на сумарні 

втрати тягового приводу, якщо вона полягає в діапазоні 400…3000 Гц. 

Модель можливо вважати основою для багатокритеріальної оптимізації 

елементів привода в цілому. 
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Завдання діагностики полягають у тому, щоб підтримувати високому рівні 

надійність і довговічність двигунів, зменшувати витрата запасними частинами, 

експлуатаційних матеріалів і трудових витрат за технічне обслуговування може 

й ремонт. Існуючі машини знаходять широке застосування в різних галузях 

промисловості і транспорту завдяки високій продуктивності, відносно малим 

габаритам і великому ресурсу безвідмовної роботи. У зв'язку з цим все частіше 

виникає необхідність у безперервному визначенні технічного стану в процесі їх 

експлуатації. Наявність значної кількості елементів та застосування складних 

алгоритмів функціонування мехатронних систем керування потребує значної 

уваги при діагностиці стану системи в цілому, локалізації пошкодженого 

елементу, визначення місця та причини пошкодження. Для поліпшення процесу 

діагностування та зниження витрат на технічне обслуговування автомобілів в 

більшості МП систем керування передбачено вмонтовану систему 

самодіагностики (ССД) Періодичний контроль технічного стану двигуна та 

елементів і системи його керування в період експлуатації, є необхідною умовою 

для підтримки заданих технічних показників автомобіля, що в свою чергу 

забезпечує надійну роботу та підвищує ресурс його експлуатації [2]. Зараз в 

експлуатації знаходиться велика кількість автомобілів з мікропроцесорним 

керуванням, які відрізняються складом системи керування двигуном та 

досконалістю реалізації керування процесами. Актуальність наявності 

технічних та програмних засобів, заснованих на сучасних методах 

діагностування дуже велика [3]. Обґрунтування складу технічних і програмних 

засобів функційного діагностування двигунів з мікропроцесорним керуванням 

має ціль на вироблення послідовних рекомендацій проведення перевірки 

двигуна та елементів системи керування, а також запропонування технічного 

рішення для реалізації діагностичних процедур.  
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З кожним роком вимоги щодо ефективності роботи автомобільних дизелів, 

при забезпеченні заданого рівня потужності та екологічних показників, 

зростають. Одним із способів задовольнити ці вимоги є застосування різних 

палив з дизельним, зокрема водопаливних емульсій (ВПЕ).  

Об'єкт дослідження – автотракторний дизель 4ЧН 12/14 чотиритактний,  

чотирициліндровий, з рядним розташуванням циліндрів, рідинним 

охолодженням, з безпосереднім  впорскуванням  палива  в камеру згоряння в 

поршні, газотурбінним наддувом та проміжним охолодженням наддувного 

повітря. 

Мета дослідження – визначення впливу використання водопаливної на 

показники робочого процесу транспортного дизеля. 

Метод дослідження – розрахунково-експериментальний, із застосуванням 

обладнання і апаратури, що дозволяють забезпечувати регулювання потужності 

і частоти обертання колінчастого валу, контролювати роботу дизеля та 

визначати його індикаторні показники та методик розрахунку, відомих й 

оригінальних, які дозволяють провести аналіз впливу параметрів палива на 

показники роботи дизеля. 

Поліпшення показників дизеля, що працює на ВТЭ, пояснюється 

наступним. Краплі емульсованого  палива, що утворювалися після 

упорскування ВТЭ в камеру згоряння дизеля, складаються із часток палива, 

усередині яких перебувають частки води. Через більш низьку температуру 

кипіння й паротворення води при нагріванні її частки перетворюються в пару, 

піддаючи навколишні їхні краплі палива додатковому дробленню й 

турбулентному перемішуванню. Зменшується тривалість сумішоутворення, і 

поліпшується його якість. 
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Шасі КрАЗ 6322-02 призначений для використання з різним 

обладнаннямта технікою, та призначений для комплектації установками 

спеціального іпромислового призначення і може експлуатуватися по всіх видам 

доріг імісцевості. Вантажопідйомність шасі - 11тон. Повна маса автомобіля 22,7 

тони.Коробка передач двох діапазонна з вісьмома ступенями. 

Максимальнашвидкість 85 км/год, колісна формула 6х6. Двигун - ЯМЗ-238Д. 

Витрата палива33 літра на 100 кілометрів. Зчеплення дводискове, сухе. 

Найбільший подоланийкут підйому 58 градусів, також: 

 передня та задня підвіски - залежні, на двох продоовжніх полуэліптичних 

ресорах, передня с двома гідравлічними амортизаторами, задня-балансирного 

типу; 

 рульовий механізм - механічний,с гідравлічним підсилювачем; 

 рабочігальма - гальмівні механізми барабанного типу, з внутрішніми 

колодками; 

 стояночні гальма - трансмісійнегальмо барабанного типу на вихідному 

валу роздавальної коробки; привід механічний; 

 допоміжні гальма -дроссельного типу, привід пневматичний, 

установлений у системі випуску газів; 

Метою роботи є аналіз руху автомобіля КрАЗ 63221-02 порізним дорожнім 

покриттям. 

Автомобіль працює в екстремальних природних, кліматичних і дорожніх 

умовах усіх континентів в діапазоні температур від –50ºС до +60ºС на висоті до 

5 000 м над рівнем моря, долає водні перешкоди глибиною до 1.5 м, сніговий 

покрив до 0.6 м. Функціональні особливості Обладнаний системою 

централізованої підкачки шин, що забезпечує високу прохідність по грунтах з 

низькою несучою здатністю.  
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Проведений аналіз тягових характеристик тракторів з шинами 23,1 R26 і 

ходовою системою 8К8 дозволяє обґрунтувати потужність його двигуна, яка 

повинна бути не менше 240 кВт. З конструктивних міркувань, а також у 

відповідності з тяговими показниками трактора ХТЗ потужністю 240 кВт 

необхідна вага трактора 120 кН (енергонасиченість 2 кВт/кН). 

За показниками продуктивності, витрати палива, буксування, сили тяги на 

гаку, впливу на грунт трактор ХТЗ 8К8 (240 кВт, 120 кН) практично 

еквівалентний трактору ХТЗ-24021 (240 кВт, 120 кН на здвоєних шинах) на 

оранці, культивації, швидкісний культивації та весняно-польових роботах. 

Для повного використання переваги 4-х осної ходової системи 8К8 

необхідно збільшувати вагу трактора до 180 кН і потужність двигуна до 380 

кВт (енергонасиченість 2,1 кВт/кН). Це дозволить підвищити показники 

продуктивності на 55-64% при однаковій погектарній витраті палива. 

В залежності від конструктивної ваги і можливості баластування для 

трактора 8К8 мінімальна вага 120 кН, а максимальна 180 кН. Потужність 

двигуна повинна збільшуватися пропорційно вазі і забезпечувати 

енергонасиченість 2,0-2,1 кВт/кН. Показники продуктивності будуть зростати 

пропорційно потужності двигуна. 

Ходова система 8К8 з 4 ведучими мостами може бути ефективно 

використана на основних тягових операціях, таких як оранка, культивація, 

швидкісна культивація, весняно-польові роботи. 

При вазі трактора ХТЗ 8К8 120 кН і потужності двигуна 240 кВт 

забезпечується продуктивність на оранці до 2,56 га/год, швидкісний культивації 

до 11,9 га/год і весняних роботах до 10,5 га/год. При вазі трактора ХТЗ 8К8 180 

кН і потужності двигуна 380 кВт забезпечується продуктивність на оранці до 

4,2 га/год, культивації, швидкісний культивації до 18,5 га/год і весняних 

роботах до 16,4 га/год. 

Остаточний вибір параметрів трактора з ходовою системою 8К8 може бути 

здійснено в інтервалі ваги 120-180 кН, потужності двигуна 240-380 кВт в 

залежності від необхідної продуктивності, обмежень міцності та інших 

виробничих факторів.  
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Серед забруднюючих речовин, що містяться у відпрацьованих газах (ВГ) 

дизелів, дисперсні або тверді частинки (ТЧ) займають друге місце після оксидів 

азоту за рівнем негативного впливу на навколишнє середовище. З причини 

високої токсичності ТЧ протягом останніх 20-ти років відбувається розширення 

області нормування викидів цієї речовини на дизелі різних призначень. 

Сьогодні норми на викиди ТЧ встановлені для дизелів автомобілів, 

позашляхової техніки, тепловозів, морських та річкових суден. Під ТЧ 

розуміють весь матеріал, зібраний на спеціальному фільтруючому засобі з 

фторопластового матеріалу після пропускання крізь нього ВГ дизеля, 

розбавлених атмосферним повітрям до температури, яка не перевищує 52 °С та 

є більшою, ніж 42 °С. Дизельні частинки віднесені Міжнародним агентством 

онкологічних досліджень (IARC) до групи сильно підозрюваних канцерогенів 

для людини, а Агентством по охороні навколишнього середовища США 

визначені як речовини, які можуть бути канцерогенами з високим ступенем 

імовірності. У результаті більш ніж 30 дослідницьких робіт, виконаних 

Інститутом охорони здоров’я (Health Effect Institute) у різних регіонах, для 

різних професійних груп встановлено, що довгочасний професійний вплив 

дизельних ВГ, на людину веде до збільшення відносного ризику виникнення 

рака легенів на 40%. Частинки, крупніші за 10…12 мкм повністю осаджуються 

в порожнині носа, а при подиху через рот не проникають далі верхніх бронхів. 

У носовій порожнині також затримується більшість частинок крупніших за 2,5 

мкм. Частинки дрібніші за 2,5 мкм проникають у більш глибокі відділи 

дихальних шляхів і втримуються там. Тому сучасні міжнародні стандарти на 

зміст дисперсного матеріалу в повітрі використовують в основному такий 

показник як РМ 2,5, тобто зміст у повітрі частинок (particulate matter) діаметром 

меншим за 2,5 мкм. Раніше характеристичним показником був РМ 10. 

Найближчим часом планується введення нового стандарту, що обмежує зміст у 

повітрі частинок діаметром меншим за 1 мкм (PM 1). Дизельні частинки 

можуть виявляти несприятливий вплив не тільки на дихальну систему, але на 

багато інших органів і систем організму. З’являється усе більше клінічних і 

епідеміологічних свідчень того, що забруднення навколишнього повітря 

частинками підвищує число випадків виникнення серцевих аритмій, стенокардії 

й інфаркту міокарда. 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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В сучасній війні бойову потужність Збройних Сил складає ракетно-ядерна 

зброя, разом з тим залишається необхідність і в звичайних видах озброєння. 

Одним із головних по кількості і якості є такий вид озброєння як 

Бронетанкове озброєння і техніка. А танкові війська залишаються основою 

ударних сил Сухопутних Військ. 

Досвід АТО та експлуатації різних видів ОВТ у мирний час  вимагають, 

щоб система військового ремонту формувалась на основі ряду принципів. 

Таких, наприклад, як відповідність структури та складу системи військового 

ремонту структурі та складу забезпечуваних військ (сил), характеру бойових 

дій і виходу з ладу озброєння та техніки; відповідність цієї системи сукупності 

ОВТ, що знаходиться у військах, класифікуються за показниками складності, 

однотипності та масованості. Крім того, вплив самої системи на всі складові 

частини комплексного зразка ОВТ, за які відповідають різні ген замовники 

Міністерства оборони України, повинно відповідати загальним  

закономірностям організації ремонтного виробництва. Побудова системи 

військового ремонту на вказаних принципах передбачає забезпечення 

максимального відновлення справності зразків  озброєння та забезпечення на 

цій основі боєготовності військ. Саме тому сьогодні питання  вдосконалення  

військового ремонту озброєння та військової техніки знаходяться в центрі 

уваги з боку органів військового управління та представників військово-

наукових товариств. 

Одним із основних факторів в умовах бойової діяльності військ, що 

впливають на технічний стан бронетанкового озброєння і техніки, є своєчасне і 

якісне проведення технічного обслуговування в визначені терміни, 

встановленому об´ємі, та з мінімальними затратами часу, які залежать від ряду 

факторів, серед яких першочергове значення при обслуговуванні машин в 

складі підрозділу має організація обслуговування. 

Успішному вирішенню цієї задачі сприяє наявність в складі батальйонів 

(частин) рухомих засобів технічного обслуговування (РЗТО), безпосередньо 

майстерень технічного обслуговування (МТО), обладнаних в достатній 

кількості всім необхідним обладнанням, яке дозволяє ефективно виконувати всі 
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роботи технічного обслуговування (ТО), на зразках бронетанкового озброєння і 

техніки (БТОТ) в польових умовах. 

Аналіз концептуальних положень системи військового ремонту, прийнятої 

в арміях провідних країн Заходу, показує, що вони, по-перше, зорієнтовані на 

високий рівень уніфікації складових частин (агрегатів, блоків, складових 

частин тощо) ОВТ, а по-друге, на високу технологічну оснащеність ремонтно-

відновлюваних органів рухомими засобами технічного обслуговування та 

ремонту, у тому числі автоматизованими  засобами діагностики та контролю 

технічного стану. Організація ремонту у військових угрупованнях НАТО 

передбачає відновлення несправної техніки за всією глибиною оперативного 

шикування військ. 

На організацію ремонту впливають такі фактори: простір, на якому 

розгортаються бойові дії; місце виходу з ладу озброєння та техніки у 

визначений період часу; відстань від пунктів постійної дислокації; види 

бойових пошкоджень тощо. Впливають також сили й засоби (задіяні 

спеціалісти, матеріально-технічне забезпечення тощо) і трудомісткість 

виконуваних робіт. Виходячи з цього під час підготовки пропозицій із 

розроблення рухомих засобів технічного обслуговування  та військового 

ремонту озброєння та техніки, необхідно враховувати реалії, які склалися у 

Збройних Силах України.  

Питання обґрунтування номенклатури і кількості обладнання, а також 

оцінки ефективності його використання раніше досліджувались не комплексно. 

Основною причиною такого становища є відсутність методичних положень по 

розробці оптимальної комплектації МТО обладнанням, спеціальними засобами 

та інструментом. В зв’язку з цим, проведення робіт по розробці пропозицій, 

направлених на забезпечення МТО необхідним обладнанням і оцінка його 

ефективності з метою створення єдиної методики по  удосконаленню 

організації ТО озброєння і воєнної техніки (ОВТ) у польових умовах, по 

вдосконаленню матеріально-технічної бази, являється актуальною задачею і 

має велике практичне значення. 

Метою даної дипломної роботи є розробка пропозицій по організації 

обслуговування танків в польовому парку, під час бойової діяльності танкової 

бригади(батальйону) запропонувати технологічне планування спеціалізованої, 

мобільної машини технічної допомоги для проведення технічного 

обслуговування та ремонту БТР та його модифікацій. 
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За думкою експертів, у військово-технічній  сфері розпочалася «лазерна» 

епоха. Фахівці багатьох країн спрямовують свої зусилля на створення лазерних 

приладів, призначених для бойового застосування.  

Лазерні системи вже довгий час використовуються у зразках озброєння та 

військової техніки. Наприклад, в далекомірах, приладах цілевказання,  зв’язку.  

Як перспективні можуть бути визначені бойові лазери, призначені для 

виведення з ладу техніки противника, особливо повітряних засобів розвідки. 

Для цього найбільш доцільнішим може бути застосування твердотільного 

лазеру безперервної дії із достатньою світловою потужністю.   

Потужності лазерної зброї до 15кВт недостатньо, щоб ефективно 

знищувати бойову техніку, особливо броньовану, пілотуємі та безпілотні  

літальні апарати, і тим більше – ракети та артилерійські снаряди.  

Але, застосування навіть такого лазера спроможне паралізувати дії 

супротивника, ефективно протидіяти повітряним засобам розвідки. 

Ведення сучасних бойових дій на суші передбачає розвідку противника та 

візуальне спостереження за ним. Воно може здійснюватися безпосередньо, 

неозброєним оком або з використанням збільшуваної оптики, датчиків та 

сенсорів – від наземних до авіаційних та космічних. Усі вони потребують 

візуального контакту з противником. І саме лазерна випромінювання до 15кВт 

здатне вивести з ладу датчики та сенсори,  «засліпити» – хоча б на деякий час 

ворожий розвідувальний літак. 

 
Список  літератури: 

1. Сивухин В. А. Загальний курс фізики. Оптика. / В. А. Сивухин // - М.: Наука, 1980. - 

752 с.  

2. Тарасов Л. В. Лазери. Дійсність і надії. / Тарасов Л. В // - М. Наука, 1985. -176 с.  

3. Рябцев Н. Г. Материалы квантовой электроники / Н. Г. Рябцев // М., Сов. радио, 

1982. З84 с.  

4. Савельев И.В. Курс общей физики: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 

твёрдого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. / И.В. Савельев // М. Наука, 

1987.  

mailto:nickelback2016@mail.ru
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B8


Х Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

Матеріали конференції, 2016. Ч. 1 197 

УДК 629.4.064 

 

РОЗРОБКА ШВИДКІСНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ НА ОСНОВІ 

ПЕРСПЕКТИВНИХ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ СТУПІНЬ ГІБРИДНОГО МЕХАНІЗМУ 

НАХИЛУ КУЗОВІВ. 

 

М.А. ЧУХЛОВІН
1
, Д.І. ЯКУНІН

2
  

 
1
 магістрант кафедри ЕТТ,  НТУ  «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

2
  доцент кафедри ЕТТ, канд. техн. наук,  НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

*
email: maksiktm-60@mail.ru 

 

Швидкісні поїзди з механізмом нахилу кузовів є перспективною 

технологією підвищення швидкостей руху на існуючих залізних дорогах. Зараз 

такі потяги експлуатуються у багатьох країнах світу. Актуальним є застосуваня 

потягів з механізмом нахилу кузовів і на залізницях України. Про це свідчить, 

зокрема, розробка на Крюківському вагонобудівному заводі міжрегіонального 

швидкісного двосистемного електропоїзду ЕКр1 «Тарпан». 

Проте, у жодному швидкісному поїзді на Україні не застосовано пристроїв 

для нахилу кузова, що могло б суттєво прискорити рух у кривих ділянках колії. 

Тому робота, спрямована на розробку механізму нахилу кузова для 

електропоїзду ЕКр1 є актуальною. 

Найбільш перспективнішою є електромеханічна система приводу, але 

зараз використовують ротативні електродвигуни у поєднанні з гвинтовою 

парою, що обмежує демпфування і виключає самоповернення системи до 

похідного стану при відмові силових ланок. Цього можна уникнути, 

забезпечуючи  безпосереднє перетворення електричної енергії в механічну, 

використовуючи у якості приводу лінійний двигун.  

За допомогою пакету візуального програмування Simulink створено 

імітаційну модель приводу нахилу кузовів, обґрунтовано її достовірність. У 

межах тестової задачі визначено граничні значення кінематичних параметрів, 

обрано параметри лінійного двигуна та оцінено коефіцієнт корисної дії 

електромеханічного перетворювача енергії. 

Модель відрізняється від попередньої тим, що проведена її модернізація 

шляхом введення пружньо-дисипативних зв'язків між тілами, які імітують 

кузов і балку, що нахиляться. Це дає можливість дослідити вплив динамічної 

складової навантаження на роботу імітаційної моделі. 

З метою зменшення навантажень на силову частину привода використано 

активне керування пневматичним ресорним підвішуванням, яке забезпечує 

додатковий нахил кузову на кут до 2°. 

За допомогою цифрового моделювання показана працездатність 

пропонованої системи. Знайдені необхідні значення струмів і напруги в 

двигуні, що дозволило сформувати рекомендації по використанню елементної 

бази для реального рухомого складу. 
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Питанню удосконалення систем озброєння приділяється постійна увага. 

Виклики сьогодення найбільш актуальними роблять застосування лазерного 

випромінювання для ураження снайперів, оптичних та тепловізійних засобів 

спостереження.   

Актуальність даної проблематики обумовлена постійним зростанням 

темпу розвитку лазерних технологій та їх практичного впровадження у 

військову галузь. 

Лазер - один з найпотужніших інструментів сьогоднішньої науки.  Лазери 

є найбільш потужними джерелами світлового випромінювання. У вузькому 

інтервалі спектра (протягом проміжку часу, тривалістю близько 10-13с) у 

деяких типів лазерів досягається потужність випромінювання порядку 10
17

 

Вт/см
2
. Лазерний промінь, що випромінюється у невидимому частотному 

діапазоні, може сканувати потенційно небезпечний сектор на передньому краю 

оборони у зоні ведення бойових дій.  Якщо в зону дії  скануючого приладу 

потрапить ворожа оптична техніка, то шляхом нанесення удару бойовим 

лазером вона може бути виведена з ладу.  

Сучасні зразки бронетанкового озброєння та військової техніки боєздатні 

доки функціонують електроні системи управління вогнем.  

Щодо протидії снайперам, то саме через застосування лазерних приладів, 

то навіть навести гармату, обладнану лазерним пристроєм, у бік тих, хто має 

лазерну зброю, буде рівнозначно самогубству. Координати снайпера будуть 

визначені миттєво, а сам приціл буде знешкоджений повністю. 

Створення пересувних автоматизованих лазерних приладів визірування 

надасть змогу підвищити ефективність ведення бойових дій, сприятимє 

суттєвому підвищенню рівня технічного оснащення озброєння та військової 

техніки.  
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В процессе эксплуатации автомобиля, регулируемые параметры тормозов 

изменяются быстрее, чем параметры в других агрегатах. Поэтому необходима 

систематическая проверка состояния тормозной системы. Целью работы 

является: исследование параметров тормозной системы легкового автомобиля 

на длину тормозного пути для различных условий движения. Объект 

исследования — процесс торможения автомобиля при диагностировании его 

тормозной системы, а также измерения силовых параметров, характеризующих 

техническое состояние тормозной системы. При отсутствии диагностического 

оборудования тормозные качества автомобиля проверяют определением 

тормозного пути при торможении колес на юз и равномерность торможения — 

по следу на дороге, что нецелесообразно. Но этим способом, который требует 

участка дороги с определенным коэффициентом сцепления шин достаточной 

протяженности, чтобы разогнать автомобиль до» скорости 40 км/ч, все же не 

удается определить действительное состояние всех параметров,  тормозной 

системы автомобиля. Кроме того, после каждой регулировки требуется 

повторная проверка тормозов с выездом на этот участок дороги. Этот способ 

недостаточно объективен, так как торможение на юз не самое оптимальное и 

зависит от качества дороги, состояния шин, силы нажатия на педаль привода. В 

настоящее время широко развито стендовое диагностирование  параметров 

тормозных систем автомобилей. Стенды позволяют измерять тормозной путь, 

замедление, тормозное усилие на каждом колесе, время срабатывания тормоза 

каждого колеса, разность величин основных параметров по отдельным колесам, 

усилие свободного вращения колес, наличие блокировки, неравномерность 

износа тормозных барабанов. На стендах можно выполнять отдельные 

регулировки параметров тормозной системы, доводя их до нормы. Для решения 

поставленной задачи разработана, математическая модель торможения 

автомобиля и диагностирования его тормозной системы. Математическая 

модель позволяет рассчитывать удельные тормозные силы и параметры 

эффективности торможения автомобиля для проверки их на соответствие 

требованиям отечественных и международных нормативных документов. При 

этом параметры, входящие в математическую модель, определяются расчетно-

экспериментальным методом по результатам диагностирования, что позволяет 

учитывать их изменение в процессе эксплуатации автомобиля.  
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Починаючи з кінця 90-х років минулого сторіччя більшість країн світу 

почали значно більшу увагу в концепціях побудови своїх збройних сил 

приділяти застосуванню колісних шасі замість гусеничних, особливо для 

легкоброньованої техніки. Це пов’язано з багатьма причинами, основними з 

яких є: менша вага, більша швидкість, більший ресурс, більша економічність як 

при виготовленні так і при експлуатації. Однак при всіх цих перевагах колісна 

техніка має суттєво меншу прохідність на бездоріжжі. Тому питання отримання 

максимально можливих показників тягової прохідності і вирівнювання 

ресурсних показників між ведучими колесами при розробці нових колісних 

шасі без додаткових капіталовкладень і без зменшення інших тактико-

технічних характеристик є задачею важливою і актуальною. 

В сучасних колісних машинах високої прохідності прийнято повну 

(максимальну) вагу машини розподіляти між мостами рівномірно. Це необхідно 

для забезпечення рівномірного розподілу тиску на опорну поверхню і для 

реалізації максимально можливої сили тяги повнопривідної машини на 

місцевості. Рівномірність цього розподілу контролюється в статиці на 

горизонтальній площині для повністю укомплектованої, заправленої машини з 

водієм (екіпажем) та максимально дозволеним вантажем (боєкомплектом).  

Однак в реальних обставинах при русі машини виникає багато динамічних 

і квазістатичних факторів, які вносять дисбаланс у цю встановлену у статиці 

рівновагу. До таких факторів можна віднести сили інерції при прискоренні і 

уповільненні, сили опору повітря, сили, що виникають при подоланні ухилів, 

моменти опору коченню коліс. І, якщо більшість цих факторів діє епізодично, 

то моменти опору коченню коліс діють постійно, доки машина рухається по 

дорозі або місцевості. Безумовно, якщо в важких дорожніх умовах колісна 

машина рухається з повністю блокованою трансмісією, то за рахунок 

перерозподілу ваги між мостами в максимальній силі тяги ми не втрачаємо, але 

ми перевантажуємо задній міст (групу задніх мостів) і їхній привод. Це 

призводить до нерівномірного зносу, як правило, уніфікованих агрегатів 

трансмісії (головних передач, колісних редукторів, карданних шарнірів). 
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Якщо ж ми рухаємось при незаблокованому повному диференціальному 

приводі, то за рахунок перерозподілу ваги між мостами ми втрачаємо 

максимально можливу силу тяги за рахунок вирівнювання на міжосьових 

диференціалах сили тяги по найменшій, що задається першим ведучім мостом. 

У цьому випадку нерівномірності зносу немає, але є достатньо суттєва 

стабільна втрата в прохідності. Метою даної роботи є розробка методики 

раціонального вибору величини попередньо заданого статичного дисбалансу 

розподілу ваги між мостами для підвищення прохідності і вирівнювання 

ресурсу агрегатів трансмісії за рахунок вирівнювання навантаження на ведучі 

мости при русі машини в тяговому режимі. Розглядаються двовісні та тривісні 

схеми компоновок, а також симетричні чотиривісні з осьовими формулами 1-2-

1 та 2-2. В роботі побудовано графіки показника відносної нерівномірності 

завантаження заднього мосту порівняно з переднім та показників 

нерівномірності завантаження переднього і заднього мостів відносно до 

статичного навантаження на міст. Максимальне значення узагальненої 

подовжньої збурюючої сили обмежено відривом переднього мосту від дороги. 

Задачі, що вирішуються для досягнення поставленої мети: 

1) Визначення впливу кожної з усіх збурюючих сил на перерозподіл 

нормальних реакцій під мстами для машин з різними кількістю і 

розташуванням цих мостів. 

2) Визначення раціональної величини попередньо заданого статичного 

дисбалансу розподілу ваги між мостами. 

Відповідно до поставлених для рішення цілей і завдань за результатами 

проведеної роботи можна зробити наступні висновки: 

1) Отримані при розрахунках значення показника нерівномірності 

завантаження заднього мосту БТР-4Е при рівномірному русі по горизонтальній 

дорозі в основних експлуатаційних режимах становлять 4-5%, що не може 

істотно вплинути на прохідність машини. 

2) Значення показника нерівномірності завантаження заднього мосту БТР-

4Е при прискоренні та на підйом значно більші, але боротися з ними за рахунок 

введення постійного попереднього перенавантаження передніх мостів 

недоцільно. 

3) У разі використання постійного повного диференціального механічного 

або індивідуального електричного приводу для вирівнювання завантаженості 

агрегатів трансмісії в основних експлуатаційних режимах рекомендується 

зміщати центр мас машини в бік носу від положення, яке забезпечує рівномірне 

завантаження мостів у статиці, на величину, що розрахована за наведеною 

методикою. 

4) Для колісного бронетранспортера БТР-4Е це зміщення складає 

приблизно 0,05 м. 

5) Надана рекомендація стосується виключно колісних машин з відносно 

сталим навантаженням і положенням центру мас в процесі експлуатації (бойові 

машини, автомобілі і спеціальні шасі, на яких розміщене технологічне 

обладнання і таке інше). 
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Сутність процесу детонаційного напилювання  полягає у напилюванні 

відновлюваної деталі за рахунок вибуху.  

За рахунок кінетичної енергії напилюючий матеріал досягає високої 

температури, що сприяє його переходу в пластичний стан, а за рахунок ударної 

хвилі він виносить з великою швидкістю із каналу ствола осаджується на 

відновлювані  поверхні деталі 

Процес детонаційного напилення покриттів (ДНП) полягає у формуванні 

на поверхні виробу серією послідовних пострілів шару з часток напилюваного 

порошку, які, внаслідок взаємодії з продуктами детонації вибухової суміші, 

мають достатній запас теплової та кінетичної енергії. 

Цей процес рекомендується для напилення продуктів з порошків металів, 

їх сплавів, оксидів, тугоплавких з’єднань, різних композицій і таке інше, які не 

повинні розкладатися та випаровуватись у продуктах детонації і повинні мата 

різницю між температурами плавлення та кипіння не менше 200 °С. 

Суть процесу полягає в наступному. Ствол детонаційної гармати 

заповнюється сумішшю пальний газ-кисень і відсікається від вибухової суміші, 

яка знаходиться у магістралях. Виважені транспортуючим газом частинки 

порошку подаються у ствол. За допомогою свічки запалення суміш 

запалюється, і спалення суміші проходить у режимі детонації. Залежно від 

складу вибухової суміші швидкість детонаційної хвилі може досягти 3000 м/с, а 

температура продуктів детонації – 3200 °С. 

До основних технологічних особливостей детонаційного нанесення 

покриттів можна віднести: 

 можливість отримання покриття з малою пористістю та високою 

міцністю зчеплення покриття з основою більшості порошків, які плавляться 

при температурі до 2800 °С без розкладання; 

 нанесення покриття на метали (з твердістю поверхні до 60 HRC), 

кераміку, скло, пластмаси та інші матеріали за відсутності деформації поверхні 

напилення; 
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 можливість керування хімічним складом продуктів детонації 

(відновлювальний, нейтральний, окиснювальний) та енергетичними 

характеристиками процесу через регулювання складу газової суміші. 

До базових технологічних параметрів детонаційного напилення належать: 

 витрати горючого газу (ацетилену, пропану, водню) та кисню, залежно 

від конструкції устаткування – від 0,2 до 6,0 м³/год; 

 тиск газів – 0,05…0,15 МПа; 

 час циклу процесу 0,2…0,5 с або скорострільність, 2…5 Гц; 

 витрати порошку знаходяться в межах 0,5…4,0 кг/год та його грануляція  

—10…50 мкм. Протягом одного циклу на поверхню напилення переноситься 

від 0,02 до 0,15 г розпилюваного матеріалу; 

 дистанція напилення вибирається залежно від матеріалу виробу, його 

розмірів, форми, розпилюваного матеріалу, товщини покриття в межах від 50 

до 200 мм. 

 теплова потужність детонаційних газових струменів становить 105-

107Вт. Порівняно з іншими горючими газами найвищу ефективність дає 

використання для детонаційного напилення суміші ацетилену з киснем і меншу 

– пропан-бутану з киснем. 

Перевагами  детонаційного методу: 

 висока адгезія покриття (80…250 МПа); 

 низька пористість покриття (0,5…1%); 

 відсутність деформації деталі, яка напилюється. 

До основних недоліків відносяться: 

 високий рівень шуму в приміщенні, де відбувається детонаційне 

напилення покриттів, рівень якого досягає 140 дБ; 

 наявність продуктів згоряння суміші горючий газ – кисень з утворенням 

шкідливих компонентів (СО, вуглеводні сполуки, оксиди азоту, тощо); 

 наявність великої концентрації в навколишньому середовищі частинок 

порошку напилення. 

 низька продуктивність і недостатня надійність існуючого обладнання. 

Таким чином, аналіз сучасних способів напилення показав, що найбільш 

перспективним для відновлення деталей БТОТ є детонаційне напилення.  

Цей спосіб має високу продуктивність і у найбільшій мірі відповідає 

вимогам, які визначені конструктивно-технологічними характеристиками 

деталей до вибору способу напилення.  
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Широке використання двигунів внутрішнього згоряння у світі є однією з 

причин погіршення екології навколишнього середовища, парникового ефекту, 

виснаження нафтових і газових родовищ та низки інших глобальних і 

регіональних проблем.  

Одним зі шляхів вирішення цих проблем є використання альтернативних 

палив, зокрема природного газу. Газові двигуни мають низьку токсичність 

відпрацьованих газів, крім того в них можна використовувати такі палива, як 

біогаз, газ сміттєзвалищ, синтез-газ та інші гази, що звичайно викидаються в 

атмосферу або спалюються на підприємствах. 

В Україні накопичений великий досвід створення та надійної експлуатації 

стаціонарних газових двигунів 11ГД100М. Ці двигуни завдяки оригінальній 

організації робочого процесу – форкамерно-факельному запалюванню 

збіднених і вкрай збіднених паливо-повітряних сумішей та якісному 

сумішоутворенню - мають високі техніко-економічні показники на режимі 

номінальної потужності. Причому ефективність робочого процесу двигунів 

11ГД100М на режимах високих навантажень є близькою до ефективності 

робочого процесу дизельних двигунів, що на сьогодні відповідає сучасному 

світовому рівню розвитку газових двигунів. Проте на режимах часткових 

навантажень та холостого ходу показники двигунів значно погіршуються 

внаслідок збільшення неповноти згоряння палива. 

Покращити показники двигуна 11ГД100М на режимах малих і середніх 

навантажень можливо за рахунок збагачення паливної суміші в циліндрах.  Для 

реалізації цього в роботі запропоновано комплекс заходів, зокрема 

впровадження на двигуні регульованого наддуву і відключення циліндрів.  

Запропоновано схему системи відключення циліндрів, алгоритм керування 

процесом. Розроблено математичну модель і програму розрахунку робочого 

процесу двигуна з форкамерно-факельним запалюванням збіднених паливо-

повітряних сумішей і якісним сумішоутворенням. Програма, що написана в 

середовищі МАТLAB, дозволяє виконувати розрахунки для двигуна, що 

живиться паливом довільного агрегатного і компонентного складу. 

Розрахунки для базового двигуна, а також двигуна, що обладнаний 

розробленою системою, підтвердили ефективність запропонованих заходів. 
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Одной из проблем теплового расчета турбин с регулируемыми отборами 

пара является отсутствие достоверных данных по оценке эффективности 

сопловых решеток с поворотными диафрагмами. Данный факт не позволяет 

напрямую использовать известный метод теплового расчета конденсационных 

турбин хорошо зарекомендовавший себя при решении задач анализа и синтеза 

оптимальных проточных частей. Имеющиеся на сегодня данные по оценке 

потерь в сопловой решетке с поворотной диафрагмой, например,не являются 

универсальными, т.к. получены они в основном для одного типоразмера 

сопловой решетки, что ограничивает область их применения. 

В работе приведена система уравнений, описывающая процесс во всех 

составных частях турбины с регулируемыми отборами пара, а также 

приводится метод ее решения. Решение данной системы уравнений дает 

возможность проводить комплексный тепловой расчет турбины, состоящей из 

системы парораспределения (соплового и дроссельного), а также остальной 

проточной части, состоящей из ступеней давления, причем сопловые решетки 

некоторых из них могут быть выполнены с поворотными диафрагмами, 

обеспечивающими регулирование отборов пара на производственные и 

теплофикационные нужды. 

Основная идея предлагаемого подхода в оценке эффективности сопловых 

решеток с поворотными диафрагмами и решения задачи комплексного 

теплового расчета турбины с регулируемыми отборами пара заключается в том, 

что необходимые значения коэффициентов скорости таких решеток включены, 

как дополнительные неизвестные в общую систему уравнений. Решение такой 

системы осуществляется методами аналогичными и позволяет наряду с 

остальными неизвестными параметрами системы определять и значения 

коэффициентов скорости сопловых решеток с поворотными диафрагмами. 

Комплексный тепловой расчет турбины обеспечивает решение системы 

уравнений при заданных значениях массового расхода пара через систему 

парораспределения и параметров пара перед ней, а также заданных 

значенияхдавлений пара в камерах регулируемых отборов и значениях 

массовых расходов отбираемого пара, а также статического давления за 

последней ступенью турбины. 
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Модернизация энергетического оборудования затрагивает основные 

элементы проточной части(ПЧ) гидротурбины(ГТ) — рабочее колесо (Р.К.), 

лопатки направляющего аппарата (Н.А.), часть механизмов системы 

регулирования турбины и не касается элементов строительной части ГЭС. С 

одной стороны, это снижает общие затраты, а с другой стороны ограничивает 

поиск оптимального решения по ПЧ  ГТ из-за сохранения, как правило, таких 

элементов ПЧ, как спираль, статор и отсасывающая труба, которая для 

поворотно-лопастных (ПЛ) ГТ играет решающую роль в балансе 

гидравлических потерь. Таким образом, в пределах существующих размеров 

блока и элементов подвода и отвода воды требуется достичь максимально 

возможного уровня основных параметров ГТ номинальная и максимальная 

мощность, максимальный и средневзвешенный КПД, запасы по высоте 

отсасывания, широкий диапазон работы по расходам и напорам за счет 

совершенствования ПЧ, включающей лопастную систему рабочего колеса и 

профиль лопаток направляющего аппарата. При этом необходимо решать задачи 

не только обеспечения высокой надежности энергоустановок с учетом все более 

ожесточающихся требований энергосистемы по режимам работы, но и вопросы 

обеспечения максимальной экологической безопасности. Для Средне-

Днепровского каскада гидроэлектростанций Украины оснащенных, в основном, 

крупными ПЛ ГТ с маслонаполненными РК (работающих под большим 

давлением) и отработавшими свой ресурс, данная проблема становится все более 

актуальной с точки зрения экологической безопасности.[1] 

Рабочий процесс ПЛ ГТ имеет ряд особенностей, которые накладывают 

определенные ограничения при модификацию ее ПЧ. Во-первых, ПЛ ГТ – 

турбина двойного регулирования, в которой регулирование расхода происходит 

как за счет изменения открытия НА, так и за счет изменения угла поворота 

лопасти. Благодаря этому обеспечивается эффективная работа ПЛ ГТ в широком 

диапазоне расходов и напоров. Для повышения, средневзвешенного КПД ГТ 

модификацию лопастной системы РК необходимо проводить с учетом анализа 

работы ГТ как в режиме максимального КПД, так и в режиме расчетной или 

форсированной мощности при сохранении кавитационных качеств. Во-вторых, 

ПЛ20 - это быстроходная ГТ, что накладывает высокие требования на точность 

расчета энергетических характеристик при ее модификации. В настоящий 
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момент в гидромашиностроении сложились два основных метода 

прогнозирования как вновь разрабатываемых ПЧ, так и модифицируемых. 

Первый метод основан на решении решетчатой задачи ЦКТИ [2], в которой 

рассчитываются гидравлические потери лопастных систем ПЧ, а характеристики 

в безлопастных элементах ПЧ (спиральная камера, отсасывающая труба) 

оцениваются эмпирическими методами. Для точного прогнозирования потерь 

энергии в ГТ и нахождения оптимального режима на универсальной 

характеристике необходимо проводить гидродинамический расчет 

пространственного вязкого течения, включающий расчет течения в спиральной 

камере и отсасывающей трубе [3], что и составляет содержание второго метода. 

На первом этапе, нахождения целенаправленных модификаций ПЧ, 

целесообразно использовать простые методы, позволяющие найти пути  этих 

модификаций, а потом на более сложных моделях получить окончательные 

характеристики, поэтому расчетные исследования проводились по методике [2] 

для втулочного, среднего и периферийного профилей РК диаметром D1=1м,  

диаметром втулки dвт=0.37 D1, числом лопастей zрк=4, при оптимальном и 

максимальном углах установки лопасти РК φ=+15º+35º, для 6 режимов по 

комбинаторной зависимости на универсальной характеристике при оптимальной 

приведенной частоте вращенияnI
’
 и напоре H=1м. 

В табл. 1 представлены результаты расчета профильных потерь втулочного 

профиля РК при максимальном угле установки лопасти. Расчетное исследование 

модифицированного втулочного профиля, которое заключалось в увеличении 

входных лопастных углов, позволяет сделать вывод о снижении профильных 

потерь во всем диапазоне режимы работы данной гидротурбины, что позволит 

не только повысить средневзвешенный КПД, но и расчетную мощность.  

 

Таблица 1 Расчетные потери во втулочном профиле РК 

Параметры Режимы 

1 2 3 4 5 6 

QI
’
, л/с 2000 2100 2200 2300 2400 2500 

h,% (расчет)исходный 

профиль 

7,7 7,5 7,3 7,1 7,2 7,5 

h,% (расчет)модифицирован-

ный профиль 

7,0 6,9 6,6 6,3 6,2 6,4 
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Форсунка - пристрій з одним або декількома отворами для розпилення 

рідини, яка надходить в нього під тиском. Форсунки використовують для 

подачі рідкого палива у зону горіння і вони забезпечують рівномірне і повніше 

згоряння палива в котлах, камерах згоряння теплових двигунів. Форсунки 

використовуються також для розпилення води (наприклад, для зволоження 

повітря і ґрунту), отрутохімікатів, фарби, добрив та ін. з метою забезпечення 

рівномірного розподілу часток рідини по поверхні чи об'ємі. Особливо широко 

форсунки використовуються в металургійній, фармацевтичній галузі, при 

виготовленні паперу, в харчовій промисловості та ін. 

Спрощена схема експериментальної установки представлена на рис.1 

 
Рис. 1 – Спрощена схема експериментальної установки 

 

Де dc-діаметр сопла форсунки; dп-діаметр повітряного вихору; α-кут 

розпилу (кут факела); -товщина плівки рідини; Dкз-діаметр камери 

закручування; R-плече закручування; Rкз-радіус камери закручування; bвх-

ширина вхідного тангенціального каналу. 

Гiдравлiчнi характеристики вiдцентрових форсунок, до яких належать 

коефiцiєнт гiдравлiчного опору  та коефiцiєнт витрати μ, є важливими 

параметрами, якi повиннi враховуватися при проектуваннi градирень. Цi 

величини визначають втрати тиску в магiстралi, що пiдводить рiдину, та 

продуктивнiсть розбризкувальних пристроїв градирнi. Для експерименту 

використовувалися вiдцентровані форсунки, конструкцiя яких мала 

цилiндричну камеру закручування, обмежену плоскими поверхнями, одна з 

яких мiстила отвiр – сопло певної довжини. Канал, що пiдводив рiдину, мав у 

перетинi прямокутну форму. При входi в камеру закручування ширина каналу 

могла зменшуватись з метою пiдвищення швидкостi потоку. 



Х Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

Матеріали конференції, 2016. Ч. 1 209 

Методика дослiджень гiдравлiчного опору форсунок заключалась в тому, 

щоб для кожної дослiдної форсунки в усьому дiапазонi визначальних 

параметрiв знаходились витратно-тисковi характеристики, тобто залежностi Q 

вiд P. Далi обчислювали коефiцiєнт гiдравлiчного опору форсунки за вiдомою 

формулою Вейсбаха [1]: 

                                              ,                                                      (1) 

де Fп – площа перетину вхiдного патрубка до звуження каналу, яке могло мати 

мiсце перед входом у камеру закручування форсунки; ρ –густина рiдини. 

У наших дослiдах методика визначення коефiцiєнта витрати базується на 

урахуваннi реальної площi заповнення сопла рiдиною, що витiкає. Згiдно з 

розробленою методикою коефiцiєнт витрати μ визначався як: 

                                               ,                                               (2) 

де Fк – площа кiльця витiкання рiдини на зрiзi сопла. Площа заповнення сопла 

форсунки водою визначалась за допомогою спецiально розробленого 

електроконтактного пристрою, принцип роботи якого описаний в [2]. 

В процесi дослiджень вивчався вплив на коефiцiєнти  та μ режимiв 

витiкання води з форсунок та їх розмiрних характеристик – геометричних 

параметрiв вiдцентрових форсунок.  

У результатi проведених експериментiв було встановлено, що найбiльший 

вплив на коефiцiєнт гiдравлiчного опору чинять дiаметр камери закручування 

та дiаметр сопла. Вплив цих факторiв здається нам фiзично зрозумiлим, бо вони 

визначають не в останню чергу дiю вiдцентрових сил у рiдинi, що обертається в 

камерi закручування. У таблиці 1 наведені результати експерименту. 

 

Таблиця 1  – Результати експерименти 

Dк, мм dc, мм h, мм Fвх, мм2 А μ  

100 50 20 800 3,5 0,31 304 

100 25 10 400 3,5 0,42 304 

 

Експерименти показали, що коефiцiєнт витрати кожної окремої форсунки 

залишався незмiнним у дослiдженому дiапазонi тиску i витрат. Дослiди також 

показали, що на вiдмiну вiд коефіцієнта гiдравлiчного опору, який практично не 

залежав вiд довжини сопла, на коефiцiєнт витрати μ довжина сопла мала (хоча i 

невеликий) вплив. Таким чином, можна зробити деякi висновки щодо 

взаємозв'язку коефiцiєнтiв  i μ. Залежно вiд конструктивних особливостей 

форсунок зменшення коефiцiєнта гiдравлiчного опору може призвести як до 

зменшення коефiцiєнта витрати, так i до його збiльшення. 
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Експериментальні і теоретичні дослідження ЦНТ парових турбін показали, 

що для режиму знижених навантажень останнього ступеня характерний підйом 
ліній струму й утворення великої прикореневої зони відривної течії, розміри 
якої збільшуються в міру зниження навантаження. Експерименти в натурних 
умовах показали, що швидкість зворотного парового потоку циркуляційної 
зони істотна й досягає 100-120 м/с, що внаслідок виносу крупнодисперсної 
вологи із зони конденсатора призводить до ерозії вихідних крайок робочих 
лопаток останнього ступеня [1]. Циркуляційна зона може розповсюджуватися 
за межі вихідного перерізу вісерадіального дифузора, що суттєво підвищує 
повні втрати вихідного патрубка [2].  

Існують різні методи впливу на відривні явища за останнім ступенем. Це 
рухомі елементи: козирки, кільцеві лопатки, поворотні пластини і нерухомий 
елемент – стаціонарний дефлектор, що розташований за останнім ступенем 
ЦНТ нижче середнього діаметра [3].  

Для розташування нових елементів у реальні конструкції вихідних частин 
парових турбін, які впливають на течію, необхідні більш детальні дослідження 
течії та аеродинамічних характеристик вихідних патрубків в широкому 
діапазоні режимів роботи останнього ступеня. Такі дослідження можуть бути 
отримані, як експериментальним, так і розрахунковим шляхом. 
Експериментальні дослідження потребують суттєвих фінансових витрат, тому 
їх виконання у сучасних умовах з урахуванням виготовлення моделей 
практично неможливо.  

Виконані розрахункові дослідження за допомогою CFD програми 
аеродинаміки вісерадіального дифузора, що характерний для вихідного 
патрубка одної з потужних парових турбін. У розрахунках були задані 
початкові умови, які дозволили змоделювати змінні режими роботи останнього 
ступеня та отримати течію і характеристики вісерадіального дифузора. 
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Системи централізованого теплопостачання, що утворились за останні 

десятиріччя у великих містах, складаються з таких елементів: джерела теплової 

енергії, системи споживання теплоти і мережі, по яких теплоносій  подають до 

споживачів.Для надійного функціонуванняскладних систем теплопостачання 

створено проміжні ступені управління між джерелом і абонентами. Такими 

ступенями управління є теплові підстанції (теплові пункти), обладнання яких 

реалізує одну з можливих схем приєднання інженерних систем споживачів до 

теплових мереж, здійснює регулювання гідравлічних і теплових режимів, 

забезпечує облік споживання теплової енергії. Теплові пункти бувають 

індивідуальні і центральні (ЦТП). Індивідуальні пункти влаштовують 

безпосередньо в будівлі, де розміщені споживачі теплоти. ЦТП розміщують в 

окремій будівлі для обслуговування групи будинків. Наявність ЦТП у 

мікрорайонних системах обумовлює чотиритрубну розподільну мережу 

теплопроводів.  

Довжина розподільних трубопроводів теплових мереж помітно перевищує 

довжину магістральних ділянок, тому сумарні втрати теплоти мікрорайонними 

системами, незважаючи на менший діаметр, як правило, перевищують втрати 

теплоти магістральними теплопроводами, що обумовлює актуальність 

проведення досліджень теплових режимів мікрорайонних систем. 

У роботі наведено результати обчислення втрат теплоти трубопроводами 

опалювальної мережі житлового мікрорайону у м.Харкові для таких вихідних 

даних: температура повітря дорівнює -2,1  (середня за опалювальний період 

для кліматичних умов м.Харкова), трубопроводипрокладено у непрохідних 

каналах (температуруґрунту на глибині прокладання теплопроводів прийнято 

рівною 5 , коефіціент обліку втрат теплоти конструктивними елементами 

теплової мережі прийнято 1,15. Проаналізовано вплив втрат теплоти 

трубопроводами опалювальної мережі на витрати гріючого теплоносія через 

мікрорайонну підігрівну установку гарячого водопостачання. Показано, що 

збільшення  витрат мережної води через другий ступінь становить 9-18% 

залежно від температури зовнішнього повітря і параметрів водопідігрівної 

установки. Оцінки проведено для умов двоступінчастої змішаної схеми 

приєднання теплообмінних апаратів водопідігрівної установки до теплових 

мереж. 
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Теплова обробка бетонної суміші є неодмінною складовою технологічного 

процесу виробництва залізобетонних виробів, яка дозволяє скоротити час 

твердіння. Теплову обробку залізобетонних виробів проводять до досягнення 

бетоном стійкості близько 70% від необхідної проектної, що дозволяє транспортувати 

вироби на будівельний майданчик і монтувати конструкції з них. ВУкраїні 

найчастіше використовують пропарювання при нормальному тиску у камерах 

періодичної або безперервної дії, яке є найбільш економічним способом 

тепловоїобробки. З поміж камер пропарювання періодичної дії найбільш широке 

застосування має камера ямного типу, але найбільш мобільною та 

енергоефективною, на нашу думку, є запропонована до досліду ковпакова 

пропарювальна камера. Необхідність економії паливно-енергетичних ресурсів 

змусила шукати можливості зниження витрат пари на тепловологісну обробку, 

одним з таких шляхів у камерах ковпакового типу, які можуть стати 

альтернативою ямних за усіма параметрами, може стати перехід установки в 

автономний тепловий режим під час ізотермічної витримки виробів за рахунок 

повної компенсації втрат тепла у навколишнє середовище за рахунок тепла 

екзотерії цементу шляхом удосконалення ізоляційного шару установки 

параметри якого наближаються до ідеальних умов теплоенергозбереження. У 

ході теоретично-розрахункового дослідження було проведено розрахунки для 

встановлення оптимальних параметрів теплоізоляції виходячи з теплофізичних 

властивостей теплоізоляційного матеріалу, його вартості та витрат на проектно-

монтажні роботи для ковпакової пропарювальної камери. 

Результати дослідження: 

1. Доведена принципова можливість автономної теплової обробки 

бетоннихвиробів, в період ізотермічної витримки, при використанні тепла екзотермії 

цементу без застосування додаткових джерел теплової енергії. 

2. Визначені основні параметри теплової ізоляції ковпакових пропарювальних 

камер для теплової обробки бетонних виробів при роботі в автономному режимі 

теплоспоживання з використанням попутної енергії екзотермії цементу. 

3. Було встановлено що у якості матеріалу теплової ізоляції ковпакової 

пропарювальної камери доцільно використовувати монтажну піну, як з  точки зору 

потрібної товщини її шару та її ціни, так із огляду на собівартість проектно-

монтажних робіт. 
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Для эрозионной стойкости элементов проточной части ЦНД паровой 

турбины используется система удаления влажнопаровой смеси из 

периферийной зоны последней ступени. В современных конструкциях турбин 

энергия влажнопаровой смеси, удаляемой во влагоулавливающую камеру, 

используется для повышения эффективности работы осерадиального 

диффузора выхлопного патрубка с помощью вдува струи пара вдоль обечайки 

диффузора [1]. Однако при взаимодействии высокоскоростной струи с 

пространственным потоком пара в корпусе выхлопного патрубка, имеющего 

односторонний выход в конденсатор, возникают проблемы увеличенных потерь 

от смешения потоков пара с различными энергетическими характеристиками. 

Выполнены расчетные исследования с помощью CFD программы 

аэродинамики диффузорного выхлопного патрубка ЦНД с односторонним 

выходом пара в конденсатор. В расчетах использовались три осесимметричные 

модели диффузоров для трех характерных зон выхлопного патрубка: зона 

верхней части корпуса, зона горизонтального разъема, зона со стороны 

конденсатора. Для каждого варианта диффузора варьировалось давление во 

влагоулавливающей камере, что влияло на импульс струи, выходящей из 

камеры вдоль обечайки диффузора. 

Определено, что в выхлопном патрубке по мере удаления от нижней части 

и приближения к верхней части корпуса увеличиваются угол поворота потока и 

потери на смешение при взаимодействии высокоскоростной струи, выходящей 

из обечайки осерадиального диффузора, с основным потоком. Получены 

оптимальные значения импульса струи для каждой зоны корпуса выхлопного 

патрубка. 

Результаты расчетных исследований позволят повысить эффективность 

выхлопных патрубков ЦНД при проектировании новых и модернизации 

существующих конструкций. 
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Основная задача верификации заключалась в выборе модели 

турбулентности и параметров сетки применительно к осекольцевым 

коническим диффузорам, при которых течение, получаемое в результате 

расчетов, должно не противоречить известным экспериментальным данным в 

широком диапазоне углов раскрытия конуса наружного обвода –  и степеней 

расширения диффузоров – n [1].  

В расчетах использовались модели турбулентности, встроенные в CFD 

программу. Исследовано восемь вариантов диффузорных каналов в 

осесимметричной постановке при трех степенях расширения n=2, 3, 4. Сетка в 

расчетных областях строилась таким образом, чтобы параметр y+ в 

пограничном слое был близким к 1, а в остальной области размер ячейки был 

примерно одинаковым у всех диффузоров. Количество ячеек сетки находилось 

в диапазоне 50000-150000 и определялось размерами диффузора. 

Со степенью расширения n=2 исследовано пять диффузоров. Два из них 

проверены на наличие отрывного течения, используя три модели 

турбулентности: Spalart – Allmaras (SA), k-ω SST и V2F. Со степенью 

расширения n=3 исследовано два диффузора. Со степенью расширения n=4 

исследован один диффузор. 

Выполненная верификация CFD-программы для расчетов осекольцевых 

конических диффузоров в широком диапазоне соотношения геометрических 

параметров ( -n) показала, что модель турбулентности SA позволяет 

удовлетворительно моделировать безотрывные и отрывные течения в 

диффузорах подобного типа. 
 

Список литературы: 

1. Дейч М.Е. Аэродинамика диффузоров и выхлопных патрубков турбомашин [Текст] / М.Е. 

Дейч, А.Е. Зарянкин // – Москва: Энергия. – 1970. – 384 с. 

 

 



Х Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

Матеріали конференції, 2016. Ч. 1 215 

УДК 62-843.3  

 

АНАЛИЗ СХЕМ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 
 

К.О.ФИЛИПЕНКО
1*

,  Т.Н.ПУГАЧЁВА
2 

 
1
 магистрант кафедры теплотехники и энергоэффективных технологий,  НТУ  

«ХПИ», Харьков, УКРАИНА 
2
  доцент кафедры теплотехники и энергоэффективных технологий, канд. техн. наук,  

НТУ  «ХПИ», Харьков, УКРАИНА 
*
email: KostyanFilipenko@mail.ru 

 

При создании когенерационной установки принципиальным вопросом 

является выбор её схемы, так как от этого зависит состав применяемого 

оборудования, энергетические характеристики установки в целом, стоимость и 

окупаемости капиталовложений в ее сооружение. Выбор схемы 

когенерационной установки определяется, прежде всего, ее назначением, то 

есть видами и количеством энергии, которые она должна генерировать. 

Среди большого числа схем построения когенерационных установок в 

теплоэнергетике и газоперекачке можно выделить три основных варианта, 

которые по своим свойствам и характеристикам практически полностью 

удовлетворяют требованиям существующих производств тепловой, 

электрической и механической энергии. Эти варианты отличаются друг от 

друга тепловыми приводными двигателями, типами генераторов, способами 

генерирования тепловой энергии. В соответствии с этим комбинированную 

выработку различных видов энергии можно подразделить на: 

- когенерационные установки на базе применения газотурбинных 

двигателей; 

- когенерационные установки на базе применения газо-поршневых 

двигателей; 

- когенерационные установки на базе применения парогазовых циклов. 

При больших тепловых мощностях когенерационной установки (свыше 20-

30 МВт) более предпочтительным является применение для привода 

электрогенератора газотурбинной установки, обладающей большими 

абсолютными и удельными мощностями агрегата, большей маневренностью и 

диапазоном регулирования электрических нагрузок, большей простотой и 

диапазоном регулирования тепловых нагрузок установки за счет 

дополнительного сжигания топлива в потоке выхлопных газов газовой 

турбины. Среди недостатков когенерационных установок с газотурбинным 

приводом следует указать более высокие удельные капиталовложения на 

установленный электрический кВт мощности, необходимость применения в 

большинстве случаев топливного компрессора для обеспечения требуемых 

параметров газа (1,5-2,0 МПа), более высокое содержание вредных выбросов в 

отработанных газах, чем в установках с газопоршневыми двигателями. 

Следует, однако, отметить, что в случае дополнительного сжигания топлива в 
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потоке отработавших газов турбины содержание окислов азота и углерода 

снижается, что позволяет улучшить экологическую обстановку по сравнению 

со сжиганием того же количества топлива в традиционных энергоустановках. 

Данные установки применяются, в основном, для модернизации котельных 

централизованного теплоснабжения. 

Если когенерационная установка создается на базе существующих 

отопительных водогрейных котлов, то для агрегатов менее 1020 МВт 

тепловой мощности более предпочтительным является применение в качестве 

привода электрогенератора газо-поршневых двигателей, работающих по 

утилизационной схеме, т.е. без дожига топлива в котле, т.к. при этом 

получаются лучшие экономические показатели, чем в схемах с использованием 

ГТУ. При этом предельно упрощается схема управления агрегатом, хотя и 

появляются определенные ограничения в регулировании тепловой мощности. 

Упрощается также работа топливной системы, т.к. уменьшается до 0,3 МПа 

требуемое давление топливного газа. 
Если основным продуктом когенерационной установки является 

электроэнергия, то ее схема должна быть основана на применении парогазового 

цикла. Только в этом случае можно получить хорошие экономические 

показатели установки в широком диапазоне регулировки тепловых нагрузок. 

Так же, как и во всех других схемах когенерационных установок, коэффициент 

полезного использования теплоты топлива в парогазовой когенерационной 

установке возрастает с увеличением ее тепловой нагрузки, хотя при этом 

суммарная электрическая мощность падает. 

В установках первых двух типов базовым продуктом является тепловая 

энергия, а электрическая (механическая) энергия – вспомогательным. Ее доля в 

общем объеме энергий, производимых когенерационной установкой, не 

превышает 20-30%. В третьем варианте доля выработанной электроэнергии 

может превышать 50%, и она в большинстве случаев является основным 

продуктом. 

Учитывая типичный для городов Украины характер системы 

теплоснабжения и распределения подобных котлов в системе коммунального 

хозяйства, можно оценить масштабы внедрения когенерации в котельных 

системы теплоснабжения величиной 5-8 тыс. МВт, что позволит вырабатывать 

свыше 410
7
 МВт*ч электроэнергии в год и даст потенциальную возможность 

экономии газа в количестве 6-11 млрд. м
3
 в год.  

Весьма существенным моментом, благоприятствующим широкому 

внедрению когенерационных технологий в Украине, является то, что 

практически все оборудование, необходимое для реализации рассмотренных 

проектов, выпускается в Украине. 
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Для сучасної України стратегічно важливою ціллю є виведення держави з 

енергетичної та економічної кризи та вихід на рівень передових держав. 

Енергетичні проблеми існують не лише в Україні , а і всьому світі. Запаси 

нафти та газу не безмежні, тому зараз  вивчаються широкі можливості 

використання нетрадиційних джерел енергії,  перевага яких в тому що вони  є 

відновлюваними. Теплова обробка збірних бетонних та залізобетонних 

конструкцій і виробів, шляхом пропускання електричного струм крізь бетонний 

шар  виробляється з застосуванням режимів, що забезпечують мінімальну 

витрату паливно-енергетичних ресурсів і прискорене досягнення бетоном 

заданих значень міцності. 

Електричний спосіб являє собою вмикання бетону до електричного 

ланцюга у вигляді напівпровідник проходження струму супроводжується 

виділенням тепла безпосередньо у тілі бетону. Метою роботи є розгляд 

властивостей бетону в залежності від його мінерального складу, вплив марки 

бетону на його електричні та механічні властивості, та находження найбільш 

оптимальних та енергоефективних параметрів керування тепловою обробкою. 

У ході роботи був проведений розрахунок  матеріального балансу та 

кількість  діючих мас. Розраховано тепловий баланс, швидкість нагріву та 

охолодження виробів. Було визначено що при ізотермічній витримці бетону 

отриманого мінімального складу утворюється тепло, яке служить для 

ізотермічної витримки виробу, тому електричне навантаження в період 

ізотермічної витримки буде рівне нулю  . Отже, сумарна витрата електроенергії, 

яка потрібна на тепловологісну обробку залізобетонних виробів, буде 

дорівнювати витраті електроенергії в період прогрівання виробів. Сумарні 

витрати  електроенергії складають 4352,95 МДж. З точки зору 

енергозбереження модернізація діючих теплових установок та створення нових 

на заводах збірного залізобетону необхідна 
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Прогрів бетону електричним струмом ґрунтується на принципі 

перетворення електричної енергії в теплову. Досягається це шляхом включення 

бетону як електричного опору в ланцюг змінного струму промислової частоти 

за допомогою металевих електродів. При цьому відбувається миттєвий і досить 

рівномірний прогрів бетону по всій його товщині, що суттєво відрізняє цей 

спосіб підведення теплової енергії від інших, які застосовуються у теплових 

установках даної галузі. 

Принцип використання електричного струму для прогріву бетону 

заснований на законі Джоуля-Ленца, а завдяки застосуванню змінного струму 

явище електролізу в цементній суміші в процесі прогріву практично не 

відбувається.  

Основним провідником струму у бетоні є вода з розчиненими в ній 

мінеральними речовинами. Електричний опір виробу, що прогрівається, 

залежить від питомого омічного опору бетону, геометричної форми виробу і 

його розмірів, а також від типу електродів і способу їх розташування у виробі. 

В процесі електропрогріву бетону та по мірі його твердіння електричний 

опір виробу зростає, і відповідно зменшується сила електричного струму, який 

проходе крізь нього. При збільшенні електричного опору в два рази сила 

електричного струму зменшується у два рази, в той же час кількість виділеного 

тепла зменшиться в чотири рази, так як воно залежить від квадрата сили 

електричного струму. Відповідно знизиться і температура прогріваємого 

бетону, що цілком небажано.  

Підтримання температури на заданому рівні досягається шляхом 

підвищення електричної напруги, що підводиться до виробу, регулювання якої 

здійснюється трансформаторами в межах 50-100 В. В окремих випадках 

електричній прогрів можливий і при підвищених напругах 120-220 В. 

На початку електропрогріву для повільного підвищення температури 

електрична напруга повинна бути невисокою, потім, по мірі прогріву і 

збільшення електричного опору бетону, їїтакож підвищують. 

При електропрогріві можливий нерівномірний розподіл температури і 

випаровування вологи, причиною якого є різниця між парціальними тисками 

водяних парів у бетоні і у навколишньому середовищі. Інтенсивність 
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випаровування вологи залежить від температури і тривалості прогріву, 

розташування електродів і утеплення бетону та теплової установки для 

електропрогріву в цілому. 

Режим електропрогрівання бетону слід призначати з урахуванням ступеня 

масивності виробу, виду і активності цементу, необхідної міцності бетону та 

можливості забезпечення її за час охолодження прогрітого виробу.  

Процес електропрогріву бетону характеризується швидкістю підйому 

температури у період нагрівання виробу та температурою і тривалістю 

ізотермічного прогріву. 

Для отримання однакової температури у всіх точках виробу 

тепловиділення повинно бути дуже рівномірним, тобто щільність електричного 

струму повинна бути однаковою у будь-якому місці залізобетонного виробу, 

що забезпечується вибором оптимальної схеми розміщення електродів і 

величиною електричної напруги, що підводиться до виробу. 

Тому доцільним є визначення основних параметрів керування 

електротепловою обробкою залізобетонних виробів, які забезпечують 

оптимальну швидкість підйому температури у відповідності зі швидкісним 

технологічним терморежимом твердіння, який задається технологами 

промислового підприємства.  Сама зміна електричної напруги при 

електоропрогріві бетону впливає на тепловиділення у бетонній суміші і 

приводить до зміни температури бетонного виробу, проте цей процес не має 

миттєвого характеру і йде з деяким запізненнями у часі, що обумовлено масою 

бетону і його теплоємністю, яка насамперед залежить від температури у даний 

відрізок часу. 

Тобто є очевидним, що теплова обробка з електропрогрівом бетону 

підпорядкована законам нестаціонарного теплообміну. Крім того, при тепловій 

обробці бетону має місце виділення тепла, пов'язане з екзотермією цементу, яке 

також залежить від часу теплової обробки, і має на неї істотний вплив. 

Тому визначення параметрів керування тепловою обробкою бетонних 

виробів в умовах нестаціонарного теплообміну з урахуванням екзотермії 

цементу є актуальним завданням щодо дослідження, вирішення якого має 

науковий і практичний інтерес. 

Дані дослідження спрямовані на визначення основних параметрів 

керування електротепловою обробкою залізобетонних виробів при пропусканні 

змінного електричного струму крізь бетонний шар з урахуванням умов 

нестаціонарного теплообміну і тепла екзотермії цементу. 

Визначення цих параметрів керування має важливе практичне значення і 

знайде реалізацію у автоматизації процесу тепловологісної обробки 

залізобетонних виробів при застосуванні електричного струму як 

теплоеноргоносія. 
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