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Principal coordinate method for second-order
quasilinear differential equations
Olga Alekseychuk
National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine
I.

INTRODUCTION

A two-parameter solution of a system of quasilinear equations based on the BogolyubovKrylov principle [1] can be obtained all at once if we apply the known procedure of the principal
coordinates method [2]. The presence of all two-parameter solutions of a nonlinear system allows
us to judge about quality of the chosen solution. This solution is close to the amount of all twoparameter solutions, and for   0 it passes into the general solution of the generating linear
system. The two-parameter solutions are refinements of generating linear solutions.
II.

PRESENTATION OF THE MATERIAL

The proposed approach idea was illustrated by the example of nonlinear vibrational system
with two degrees of freedom. The system of second-order differential equations is written in
quasilinear form
 q12 0  
 P1 
 m11 m12  q1   c11 c12  
 c11 c12   q12 0  q1 

1


a


a
    cos t (1)

  




3
3
m




2
2

 21 m22  q2  c21 c22  
c21 c22   0 q2  q2 
 P2 
 0 q2  
where the matrices of inertia [m] and stiffness [c] are symmetric, a3 and 3 are the coefficients of
cubic in-phase and out-of-phase deviation (in proportion to the movement in the third degree);
usually a3 = 3; I=-1 is the correction factor.
We performed a harmonic (equivalent) linearization [1] of non-linear systems (1) and get:
2
 m11 m12  q1   c11 c12   3
  A1

1


a
3 
m
  

 0
 21 m22  q2  c21 c22   4



c   A2
c
3
a3 2  11 12   1
4
c21 c22   0

0  q1 
 
A22  q2 

0  q1 
 P1 
     cos t
2
A2  q2 
 P2 

(2)

The requirement of solutions results equivalence led to appearance of a numerical
3
coefficient for proportional to the small parameter  terms, and also led to the proportionality of
4
the in-phase and non-in-phase deviations matrices to the stiffness matrix [c]. This makes it possible
to apply the principal coordinate method to a large number of matrices, and not only to the matrices
[c] and [m] (stiffness and inertia).
We looked for the solution of the linearized system in the main coordinates
q1   u11 u12  1 
(3)
 
  ,
q2  u21 u22  2 
Here the matrix of amplitude coefficients (free forms of the oscillatory system oscillations) is
equal
u   1
1 
u
(4)
u   u11 u12   

 21 22  0, 618 1, 618 .
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It was found for system free oscillations (=0) with taking into account the values of the
stiffness and inertia matrices
1 0 
 1 1
(5)
 a   m   ; c  k 

0 1 
 1 2  .
Oscillations eigenforms are satisfy the orthogonality condition and formulas for determining
the main stiffness coefficients:

 a    a  u    M  ;
T
u    c  u    K  ;
T

(6)
(7)

The natural frequencies of oscillations are equal
K
k
12  1  0,382 ;
M1
m
K
k
22  2  2, 618 ;
M2
m
Where conditions (6), (7) will take the form
0 
1,382
;
M   m 
3, 618
 0
0 
0,528
;
K   k 
9, 472 
 0

(8)
(9)

(10)
(11)

After substitution (3) in (2) the result was multiplied on the left by u  . We took into account
the conditions of orthogonality and the reduction formulas (6), (7) and came to the diagonal system
of equations in the principal coordinates. In this case, a small order bond A12  A22 (the difference of
the squares of small oscillation amplitudes) between the principal coordinates nonlinearities can be
neglected. The equations in the main coordinates will take the form
3
3

M 11  K1 (1   a3 A12 )1   a3 K1 2 A121   (u11 P1  u21 P2 ) cos t 

4
4
(12)

3
3
2
2 2

M 22  K 2 (1   a3 A2 )2   a3 K 2 A22   (u12 P1  u22 P2 ) cos t

4
4
We looked for partial two-parameter approximate solutions for each of the independent
equations (12) in a form that matches to the first and second principal oscillations
1  A1 cos(1t  1 )  A1 cos 1
(13)
2  A2 cos(2t  2 )  A2 cos 2
Where the time functions A1 (t ), A2 (t ), 1 (t ), 2 (t ) were determined from the corresponding
equations systems of the first approximation.
We found these two equations systems of the first approximation by applying the method of
harmonic balance. We’re determine the variables of the amplitudes А1(t), A2(t) and the phases
φ1(t), φ2(t) of the corresponding oscillations numerically [1] from the obtained systems of the first
approximation equations.
We’re obtain the equation in the form of Krylov-Bogolyubov [1]
dA1
P  0, 618P2
3

  1 3 2 A12  1
sin 1

dt
8
M 1 A1 (1   )

(15)

d1
P1  0, 618P2
 3
2
 1 1   3 A1    
cos 1 

dt
M 1 A1 (1   )
 8

T
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dA2
P  0, 618P2
3
  2 3 2 A22  1
sin 2
dt
8
M 2 A2 (1   )




(16)

d 2
P1  0, 618P2
 3
2
 2 1   3 A2    
cos 2 

dt
M 2 A2 (1   )
 8

The small parameter  is discarded as formal after the operations were performed.
3
3
Let's denote h1  1 3 2 A1 ; h2  1 3 2 A2 - are the given coefficients of damped
8
8
oscillations
on
the
main
coordinates
of
the
linearized
system;
 3

 3

1  1 1   3 A12  ; 2  2 1   3 A22  are an equivalent frequencies of free oscillations. Then
 8

 8

the system of equations of the first approximation will take the form:
dA1
P  0, 618P2

 h1 ( A1 ) A1  1
sin 1 
dt
M 1 A1 (1   )

(17)

d1
P1  0, 618P2
 1   
cos 1 

dt
M 1 A1 (1   )
dA2
P  0, 618P2

 h2 ( A2 ) A2  1
sin 2 
dt
M 1 A1 (1   )


d 2
P  0, 618P2
 2    1
cos 2 

dt
M 1 A1 (1   )
III. SUMMARY
We’re obtain the equation for finding the amplitudes and phases at different values of the
coercive forces frequency by equating the right frequencies (17) to zero. We’re construct amplitudefrequency characteristics for the main oscillations of a linearized oscillatory system, that are based
on these results.
REFERENCES
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Relationship between climate factors and the
Covid-19 disease incidence
Olena Mitryasova, Anna Pryhodko
Petro Mohyla Black Sea National University
Mykolaiv, Ukraine
I. INTRODUCTION
Today, human civilization is in an extremely critical state in terms of ensuring the stability of
life and existence of the population. It is important to study the causes, dynamics and features of the
impact of negative factors on the quality of human life, in particular, in the pandemic COVID-19,
which broke out in 2020 [1; 2], as well as modern climate change [3; 4].
The purpose of research consists in definition and an estimation of climatic factors influence
on disease incidence of COVID-19 on an example of Mykolaiv city.
In research we used such scientific methods: theoretical methods: analysis, synthesis,
monitoring, systematization, generalization. For research facility, were held by calculations based
on software Microsoft Excel. The calculations were performed using the formula 1 correlation:

(1)
r = −1; +1
The value of the correlation varies between + 1 and -1, respectively, showing the direct and
indirect correlation dependency between selected parameters. If the value is closer to 1, then it
means the presence of a strong connection, and if the closer to 0, then the weak. If the correlation
coefficient is negative, it indicates the opposite: the higher the value of one variable, the lower the
value of the other.
The power of bond is also characterized by the absolute magnitude of the coefficient of
correlation. To describe the magnitude of the correlation coefficient are the following, which are
presented in table 1.
Table 1 – The interpretation of the correlation coefficient
Value
The interpretation of the correlation coefficient
≤ 0,2
very weak
≤ 0,5
weak
≤ 0,7
average
≤ 0,9
high
≥ 0,9
very high
II. PRESENTING MAIN MATERIAL
The study examines the influence of climatic factors such as air temperature, humidity, solar
radiation activity, wind speed, rainfall, and length of daylight. The disease incidence of the
population of Mykolaiv city during 2020 was studied. Based on correlation analysis, the
relationship between climatic factors and the disease incidence of Covid-19 was determined; the
tendencies of population morbidity related to climate change, which is one of the leading factors of
quality of life in view of the concept of sustainable development, have been studied.
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The temperature seasonally decreased in autumn, while the morbidity rate increased
significantly during the same period. The relationship between air temperature and disease
incidence has been found to be strong and inverse. For the pair «Disease incidence-Temperature»
the correlation coefficient is −0.74 (for example, Fig. 1).

Figure 1 – Correlation between air temperature and Covid19 disease incidence
By analogy, with the change of temperature in Mykolaiv the level of solar radiation and
duration of a light day changed. Because they are naturally interrelated, their association with
pandemic proliferation is similarly strong and inverse. For the pair « Disease incidence−Solar
Radiation» correlation coefficient is −0.71. For the pair «Disease incidence-Daylight hours»
correlation coefficient is −0.70. Humidity, as a derivative of air temperature, is evidenced by a
comparison of decline periods and growth of these values. In the spring, along with the increase in
temperature, the humidity dropped, and in the fall, when the air temperature dropped, the humidity
increased. This factor also affected the spread of the virus in the second half of the year, when the
humidity increased the virus began to spread faster. For the pair «Disease incidence-Humidity»
correlation coefficient is +0.73 (average direct correlation).
Other climatic factors, such as wind speed and rainfall, have not been shown to have a
significant effect on the rate of disease spread. For the pair «Disease incidence−Wind speed»
correlation coefficient is +0.32, which corresponds to a weak direct correlation. For the pair
«Disease incidence−Rainfall» correlation coefficient is −0.30, which indicates a weak inverse
correlation.
III. CONCLUSIONS
Disease incidence is influenced by a set of factors (social, economic, biological, and
environmental), however, in this study, the relationship was analyzed only with indicators of
climatic factors (temperature, solar radiation, daylight hours, humidity, wind speed, and rainfall).
Thus, the results of the study show that the reduction of disease incidence is observed at high
temperatures, high activity of solar radiation, and prolonged daylight, which determines the
conditions for the prevention of such diseases and will improve the quality of life to achieve
sustainable development.
REFERENCE
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Thermodynamic aspects formation of martensite
in austenite steel under the influence of pressure
Hennadii Snizhnoi, Olga Vasylenko
National University "Zaporizhzhya Polytechnic"
Zaporizhzhya, Ukraine
I. INTRODUCTION
Austenitic metastable stainless steels have outstanding mechanical properties. Their
mechanical behavior comes from the combination of different deformation mechanisms, including
phase transformation. In austenitic steels it is possible to implement at a certain pressure
(deformation) martensitic transformation , where:  - austenite,  and  - martensites of
deformation. The onset of nucleation and a small amount of ferromagnetic -phase can be detected
using sensitive equipment [1]. Phases  and  are paramagnetic, so the fixation and determination of
the amount of -phase is much more difficult. An important characteristic of these phases is the
paramagnetic susceptibility χ (the total magnetic moment per unit mass at a single value of the
magnetic field). Knowing the relationship between χ and χ is necessary to determine the
measurement technique.
II. АNALYSIS OF RECENT RESEARCH AND PUBLICATIONS
In [2] the variants of formation of concomitant and intermediate  -martensite are analyzed.
The paramagnetic state of austenite increases to a maximum value max under deformation. Then,
simultaneously, the maximum amount of  -martensite, the minimum amount of deformed   austenite and the minimum amount of  -martensite is formed. The paramagnetic matrix of the
steel sample contains the  - and   - phases. With the increase in plastic deformation by
compression, the total specific magnetic susceptibility of these phases remains constant. In this
case, the amount of  -phase decreases (before disappearance),and the amount of   -phase
increases. As the deformation of steel increases,  -martensite accumulates.
III. PRESENTATION OF THE MATERIAL
Figure 1 shows a thermodynamic scheme of changes in the free energy of austenite and
martensitic phases depending on the pressure.
Using the basic equation of thermodynamics (dU = T∙dS - P∙dV + H∙dM) at the equilibrium
point P0 (the beginning of the origin of -martensite) we have:
U - T∙S + P∙V - M∙H  U - T∙S + P∙V - M∙H,

(1)

where U – internal energy, T – temperature, S – entropy, P – pressure, V – volume, M –
magnetization.
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Figure 1 – Scheme of dependence of free energies of austenite (G), -martensite (G) and
-martensite (G) on pressure P
Given that at the point P0 for the internal energies of these phases U  U, as well as
M = ∙H, dP/dH=P/H as a result of a number of transformations we obtain
-T∙(S - S)  -H∙(M - M);
M - M  (S - S)/H.

(2)

Because S < S ( S – entropy of martensite deformation, ie defective structure), we have: M M < 0 або M < M. Therefore  < .
At the point P0+P only the phase transformation begins , then V < V. Then using
dP/dH=P/H get
 + p -  < 0 or  + p <  .

(3)

IV. CONCLUSION
Using thermodynamics, the inequality between the paramagnetic susceptibilities of austenite
() and -martensite of deformation is obtained:  <  . This inequality is confirmed by
experimental studies of austenitic chromium-nickel steels.
REFERENCES
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Observation of Climate Change Impact on the
Forest Ecosystems of Ukrainian Polissia
Pavlo Didenko
Polissia National University
Zhytomyr, Ukraine
I. INTRODUCTION
Climate change in area of Ukrainian Polissia characterized by increase of temperature,
changed amounts of precipitation, major extreme events and consequences (fires, storms, droughts).
These negative tendencies create conditions for increasing frequency and intensity of diseases and
pests in forests. Future Polissia forest is challenge for supporting stability trough decreasing
influence from droughts, heat waves and storms. These changes will significantly influence
dynamic and condition of forests. It is forecasted that level of this influence and adaptation
capability of forest ecosystems will greatly influence forest ecosystems in next ten years.
II. REVIEW OF LITERATURE
Trough performed review of literature and conducted analysis, was found that climate change
has significant influence over forest of Ukrainian Polissia. It puts forests to provide services related
with its key properties [1-4]. It was studied, that forest of Ukrainian Polissia are particularly
sensible to any changes in climate due to it is transition area between aridic and wet zones [1, 3],
which makes this region interesting model of system for studying influence of global changes over
natural ecosystems. Researches study forest as complicated natural ecosystem, which requires
complex study during long time intervals. Many researches view forest as object, which firstly
provides wide choice of ecological studies, including investigation of separate factors from external
environment for identifying structure formation of forest groups, and analysis of spatial (territorial)
organization of forest ecosystems [1, 3, 4]. In this regards, huge value has combination of
ecological, forestry and geographical methods of research [2]. Main results of ecologicalgeographical study and its distribution mainly influenced by climate and this it is expedient to pay
special attention to this question.
III. MAIN MATERIAL
It should be noted that change of climate parameters will influence not just forest ecosystems
but will lead to significant changes in forests` structure and type. There is a need for identifying a
correlation link among climate parameters and different type of forest stands. Large speed changes
of environment have significant influence over forest of Ukrainian Polissia. Change of climate
parameters puts in danger not just biodiversity, which was formed through many years, but socioeconomic relations in region. Thus, final objective is to identify possibilities of natural mechanism
to adapt for rapid and intensive ecological changes not just in Polissia region, in Ukraine overall.
Proposed research aims to solve next objectives:
- justification and design of ecological models based on special forest features (structure,
class, stock and group type) of different forest-vegetation areas of Polissia;
- creation of climate profiles of separate areas of Polissia for calculations and forecasting
climate parameters for forests.
Methodology of this study based on usage of meteorological data from international
universities` meteorological research centres for climate change, including problem of high
moisture level in period from 1900 until 2017 year. Statistical relations are formed from materials
of temperature and moisture level by location of meteorological stations in region of Polissia.
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Acquired results of research are processed by methods of mathematical statistic and comparative
analysis.
Expected results of this research are tendency formation of influence changes in climate
parameters over forest ecosystems for designing bioclimate models of Ukrainian Polissia core forest
stands. Based on that, in future will be solved scientific and applied objectives for forecasting
forests in order to support goals of sustainable forestry in context of global changes.
Results of study regarding are being made for enterprises` forest stock in region of Polissia.

Figure 1 – Change dynamics of annual temperature and precipitation during 1900-2017 in Polissia
region from University of Delaware data
Study results create possibility for solving challenges, which are aimed to support sustainable
forest management in Polissia region:
- influence of climate over conditions and processes of forest ecosystem development: from
leaves up to landscape, including biodiversity of forests;
- adaptation reaction of forest stands regarding changes of external environment and different
management strategies of forests;
- impact of climate change on forests` adaption for present and future pests and diseases;
- effect of forest ecosystems over soil fertility, quality of water resources, and prevention of
soil erosion.
IV. CONCLUSIONS
Acquired results allow to conclude that, at the present moment, in forest ecosystems of
Ukrainian Polissia are taking place drastic anthropogenic transformation, which were caused by
increased temperature. It is expected that this trend has linear dynamic for next decade, which
creates danger of fires, massive outbreaks of pests and diseases during vegetation period.
In relation to this, is created need to identify scale of damaged forests stands by condition of
forest transformations. Also, it is required to identify perspectives of pine forest stands existence
under continuous influence of environmental change.
REFERENCES
L. D. Romanchuk, T. P. Fedonuk, and G. O. Khant. "Radiomonitoring of Plant Products and Soils of Polissia
During the Long-Term Period After the Disaster at the Chornobyl Nuclear Power Plant," in Regulatory
Mechanisms in Biosystems, Vol. 8, no. 3, July 2017, pp. 444-5, https://doi.org/10.15421/021769.
[2] B. Ya. Bakay, Horzov S. V., Didenko P. V. "Interferometric synthetic aperture radar as a monitoring tool for a
forest stand. Applied Scientific and Technical Research," in Proceedings of the IV International Scientific and
Practical Conference, April 1-3, 2020, Ivano-Frankivsk, 2020, vol. 2, pp. 12-13, ISBN 978-966-640-484-1.
[3] S. P. Raspopina, V. V. Degtyarjov, P. I. Trofymenko, N. V. Trofimenko, and V. I. Zatserkovnyi. "Organic carbon
content in the old-arable soils of the ukrainian polissia forest ecosystems," in Conference Proceedings, Monitoring
2019, Nov 2019, Volume 2019, pp. 1-5, https://doi.org/10.3997/2214-4609.201903257.
[4] E. P. Zhytova, L. D. Romanchuk, S. V. Guralska, O. Yu. Andreieva, and M. V. Shvets. "Circulation Pathways of
Trematodes of Freshwater Gastropod Mollusks in Forest Biocenoses of the Ukrainian Polissia," in Vestnik
Zoologii, Vol. 53, issue 1, 2019, pp. 13-22, https://doi.org/10.2478/vzoo-2019-0002.
[1]

Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
11

Визначення стану екологічної безпеки
гірничо-хімічного підприємства на стадії
ліквідації
Ельвіра Джумеля, Володимир Погребенник
Національний університет "Львівська політехніка"
м. Львів, Україна
I. ВСТУП
Екологічна безпека є такий стан навколишнього природного середовища, при якому
забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки
для здоров'я людей [1].
Гірничо-хімічна промисловість – одна з найважливіших видів промислової діяльності у
всьому світі. Протягом століть гірничодобувна (а пізніше й гірничо-хімічна) промисловість
була основною діяльністю, яка створила економічне процвітання, технологічний розвиток та
соціальний добробут. Однак це економічне зростання здебільшого пов'язане з численними
негативними наслідками:
 забруднення ґрунту, води та повітря;
 втрата біорізноманіття;
 візуальний вплив на ландшафт;
 занедбані ділянки шахт та хвостосховищ;
 негативний вплив на здоров’я людини.
На різних стадіях гірничо-хімічної діяльності спостерігаються численні впливи на
навколишнє середовище. Діяльність гірничо-хімічних підприємств є визначальним чинником
техногенезу, який істотно ускладнює екологічну ситуацію на локальних територіях. Одним із
промислових басейнів, що зазнали інтенсивної експлуатації, є Передкарпатський
сірконосний басейн. Основними об’єктами в межах сірконосного басейну, для яких
виконували гірничодобувні роботи, були Роздільське та Яворівське ДГХП "Сірка". Через
ненормований видобуток сірки відкритим способом на місці колишніх родовищ сірки нині
залишився спотворений природний ландшафт, техногенні відходи та забруднені ґрунти та
водні об’єкти [2, 3].
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У 2002 році Інститут ВАТ "Гірхімпром" на основі складеного А. М. Гайдіним науковотехнічного обґрунтування розробив комплексний проєкт ліквідації негативних наслідків
гірничих робіт і сірчаного виробництва та відновлення ландшафту. Проектом передбачено
створення на території колишнього сірчаного кар’єру зони відпочинку площею близько
600 га, з яких 136 га будуть акваторіями озер.
Нині основною діяльністю Роздільського ДГХП "Сірка" є виконання
природоохоронних робіт згідно проєкту: "Ліквідація сірчаних кар'єрів та відновлення
екологічної рівноваги і ландшафту в зоні діяльності Роздільського ДГХП "Сірка",
розробленого ВАТ "Гірхімпром", який в 2003 році пройшов комплексну експертизу
Укрінвестекспертизи, отримав зведений комплексний висновок №67 від 08.07.03 р.,
затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України №622 від 15.10.2003 р. [4].
Відповідно до листа за №01/15 від 20.01.2016 ВАТ "Гірхімпром", який здійснює
авторський нагляд за реалізацією розробленої ним ПКД (2003), основними джерелами
небезпеки Роздільського ДГХП "Сірка" становлять промислові відходи, хвостосховище з
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дамбами, які дренують сірководневі води, борти новоутворених озер. Програмою стабілізації
рівноваги на гірничо-хімічних підприємствах області на 2015-2019 рр. передбачено
асигнування робіт з природоохоронних заходів, але тільки в 2015 р. на Роздільському ДГХП
"Сірка" виділено 430 тис. грн, що складає 20% від запланованих витрат. Роздільське ДГХП
"Сірка" не отримало з бюджету кошти в сумі 1480,4 тис. грн за виконані роботи в 20112012 рр. [5-9]. Внаслідок цього не повністю виконано проєкт з ліквідації сірчаних кар’єрів.
Нині головним і загальним недоліком досліджень є недостатня реалізація системного
підходу в науковому вирішенні гірничо-екологічних завдань [5].
Мета роботи – розробити теоретичні та методологічні підходи до визначення стану
екологічної безпеки гірничо-хімічного підприємства на етапі ліквідації.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до розробленої класифікації всі методи оцінювання стану екологічної
безпеки поділяють на два типи: інтегральні та диференціальні. Передумовою визначення
стану екологічної безпеки є оцінювання стану довкілля. Для оцінювання якості елементів
довкілля використовують комплексні показники [10-11].
Оцінювання стану екологічної безпеки є досить складним завданням, оскільки цей
процес містить багато чинників та аспектів, котрі важко виразити єдиним показником чи
індексом. Очевидно, що для визначення рівня екологічної безпеки необхідно
використовувати систему показників, кожен з яких в свою чергу має відображати стан того
конкретного об’єкту довкілля чи процес, що відбувається у зв'язку з техногенним впливом.
Формула функціональної залежності екологічної безпеки Se гірничо-хімічного
підприємства на стадії ліквідації від джерел небезпеки:
Se=f (A,Ws,Wu,S,G,W,E),
де

(1)

A – показник якості повітря;
Ws – показник якості поверхневих вод;
Wu – показник якості підземних вод;
S – показник якості ґрунтів;
G – показник екзогенних геологічних процесів, який залежить від: зсувів, землетрусів,
спотворення рельєфу і т. д.;
W – обсяг накопичених відходів на досліджуваній території
E – показник екологічної стабільності території, який залежить від виконання проєкту
ліквідації та рекультивації та проведення моніторингу довкілля.
Функціональна залежність екологічної безпеки гірничо-хімічного підприємства на
стадії ліквідації від джерел небезпеки ґрунтується на комплексному підході до оцінювання
стану екологічної безпеки з врахуванням показників якості повітря, поверхневих та
підземних вод, ґрунтів, екзогенних геологічних процесів. Екологічну безпеку гірничохімічного підприємства на стадії ліквідації можна досягнути в тому випадку, коли показники
якості повітря, поверхневих та підземних вод, ґрунтів – максимальні, а показник екзогенних
геологічних процесів та обсяг накопичених відходів – мінімальні. І при цьому виконується
проєкт ліквідації та рекультивації.
Покращення стану екологічної безпеки неможливе без створення системи екологічного
моніторингу. Відповідно до міжнародного досвіду встановлено, що засоби екологічного
захисту, які використовують на гірничо-хімічних підприємствах, неспроможні запобігти
погіршенню екологічної безпеки. Для розроблення ефективних засобів забезпечення
екологічної безпеки необхідним є прогнозування стану елементів довкілля в зоні впливу цих
підприємств [12-17].
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IV. ВИСНОВКИ
Отже, встановлено джерела екологічної небезпеки Роздільського ДГХП "Сірка", яке
перебуває на стадії ліквідації та рекультивації. У роботі розроблено теоретичні та
методологічні підходи до визначення та покращення стану екологічної безпеки гірничохімічного підприємства на етапі ліквідації, в основу яких покладено принцип комплексного
екологічного моніторингу. Показано, що екологічна безпека – це багатокомпонентна
складова, форма і результат конструктивного аналізу основних джерел забруднення.
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Соняшник: виробництво і експорт
Катерина Васильковська, Валентина Малаховська
Центральноукраїнський національний технічний університет
м. Кропивницький, Україна
I. ВСТУП
Сприятливі природно-кліматичні умови для вирощування переважної більшості
сільськогосподарських культур та потужний людський потенціал дозволяють Україні не
лише забезпечити власну продовольчу безпеку, а й стати активним гравцем на світовому
ринку продовольства 1.
На сьогоднішній день, у зв’язку із значним подорожчанням вичерпних джерел енергії
та загрозою їх виснаження, дедалі більша увага приділяється застосуванню енергії,
накопиченої рослинами за рахунок фотосинтезу, як для продовольчих, так і для технічних
потреб.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження А. Естафані (А. Esfahani) 2, мають на меті привернути увагу суспільства
до продовольчої кризи та різних стратегій досягнення продовольчої безпеки в країнах світу.
Вагомим елементом продовольчої безпеки є забезпеченість людей продуктами харчування, й
не останню роль в харчовому балансі займають продукти переробки соняшнику, жири та
вітаміни групи Е.
Зміна кліматичних умов та, як наслідок, зміна технології вирощування
сільськогосподарських культур, за даними А. Баррери (A. Barrera) 3, а саме: застосування
точного землеробства, покращення якості посівного матеріалу, застосування технологічних
процесів із забезпеченням збереження вологи у ґрунті – це ланки одного ланцюга з
отримання продовольства і є стратегією, яка застосовується з метою досягнення
продовольчої безпеки.
На сучасному етапі розвитку економіки України постає питання трансформації
зовнішньої торгівлі, що пов’язано передусім з інтеграцією до ЄС. К. Наконечна 4,
стверджує, що український аграрний сектор із потенціалом виробництва, що значно
перевищує потреби внутрішнього ринку, може стати рушійною силою розвитку національної
економіки, але це не можливо без переходу до міжнародних стандартів якості та лібералізації
митних режимів для України.
Зменшення економічних втрат від несприятливої цінової кон’юнктури на ринку
можливе за рахунок інтенсифікації виробництва соняшнику, що дозволить знизити
собівартість продукції та більш ефективно конкурувати не за ціною, а за витратами,
стверджує Ю. Кернасюк 5, а отже підвищення економічної ефективності й
конкурентоспроможності виробництва соняшнику вимагає впровадження сучасних
інтенсивних та інноваційних технологій.
Отже, визначення ефективності експорту України соняшнику та соняшникової олії в
умовах сучасних інтеграційних процесів є актуальною проблемою.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В Україні основною олійною культурою є соняшник. Насіння його районованих сортів
і гібридів містить 50-52% олії, а селекційних – до 60%. Порівняно з іншими олійними
культурами соняшник дає найбільший вихід олії з одиниці площі 6.
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Збільшення виробництва олійних культур базується на підвищенні їх середньої
врожайності. Завдяки виведенню високопродуктивних гібридів з’явилась можливість
досягти зростання врожайності та вмісту олії.
У зв’язку з високим попитом на продукцію переробки олійних культур та рівнем
рентабельності цих культур відбувається поступове постійне розширення посівних площ.
Так, у 2000 році посівні площі під олійні культури становили 3,26 млн га, окремо під
соняшник – 2,94 млн га, а у 2019 році площа під олійні культури сягнула 8,89 млн га,
відповідно під соняшник – 5.93 млн га. Тобто, загалом під олійні культури за період 20002019 рр. збільшили посівну площу у 2.73 рази. При цьому посівні площі соняшнику зросли у
2.02 рази.
Швидкі темпи росту споживання та потреби в рослинних жирах призвели до того, що
протягом першого десятиліття 21 тисячоліття в аграрному секторі України відбувся різкий
перерозподіл посівних площ на користь групи олійних культур, де домінує соняшник ‒ одна
з найбільш прибуткових та високоліквідних культур 7.
Експорт соняшнику відбувається у вигляді продукції переробки – соняшникової олії.
Соняшникову олію широко використовують як продукт харчування у натуральному вигляді.
Її харчова цінність зумовлена високим вмістом поліненасиченої жирної лінолевої кислоти
(55-60%). Соняшникова олія використовується у кулінарії, хлібопеченні, для виготовлення
різних кондитерських виробів і консервів 6.
Аналіз динаміки валового збору соняшнику та експорту соняшникової олії (табл. 1) за
2000-2019 рр. в Україні свідчить про те, що, 33.9% вирощеного врожаю спрямовується у
вигляді олії на експорт. Якщо врахувати, що в середньому за досліджуваний період, валовий
збір соняшнику становив в середньому 7,347 млн. тонн, то стане зрозуміло, що як мінімум
2,726 млн. тонн щороку формують потенційну частку експорту соняшникової олії.
Таблиця 1 – Валовий збір насіння соняшнику, експорт соняшникової олії та відношення
експорту до валового збору в Україні
Валовий збір насіння
Експорт соняшникової Відношення експорту до
Рік
соняшнику, млн. тонн
олії, млн. тонн
валового збору, %
2000
3,457
0,550
15,9%
2001
2,251
0,308
13,7%
2002
3,271
0,911
27,9%
2003
4,254
0,978
23,0%
2004
3.050
0.642
21.0%
2005
4.706
1.514
32.2%
2006
5.324
1.867
35.1%
2007
4.174
1.325
31.7%
2008
6.526
2.098
32.1%
2009
6.364
2.645
41.6%
2010
6.772
2.652
39.2%
2011
8.671
3,263
37,6%
2012
8,387
3,245
38,7%
2013
11,051
4,181
37,8%
2014
10,134
3,872
38,2%
2015
11,181
4,500
40,2%
2016
13,627
5,851
42,9%
2017
12,236
5,342
43,7%
2018
14,165
6,063
42,8%
2019
15,254
6,500
42,6%
Сер. знач.
7,347
2,727
33,9%
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Показник експорту соняшникової олії поступово зростав кожен рік, починаючи від 0.55
млн. тонн у 2000 році і закінчуючи 6.5 млн. тонн у 2019 році. Якщо порівняти дані за кожен
рік та знайти частку експорту у валовому зборі, отримаємо прямопропорційну залежність
експорту соняшникової олії до валового збору насіння соняшнику. Ріст відбувається не
тільки у показника валового збору у цифровому значенні, а й у відповідного показника
частки експорту у валовому зборі. Тож, ми бачимо зростання частки експорту соняшникової
олії із значення 15.9% у 2000 році до значення 42.6% у 2019 році. Середнє значення частки
експорту складає 33.9% (табл. 1).
IV. ВИСНОВКИ
В зв’язку з високим попитом на соняшникову олію, відбувається поступове постійне
розширення її посівних площ. Так, у 2000 році посівна площа під соняшник становила 2.94
млн га, а у 2019 році площа сягнула – 5.93 млн га, тобто збільшились за період 2000-2019 рр.
у 2 рази.
Показник експорту соняшникової олії також поступово зростав кожен рік, починаючи
від 0.55 млн. тонн в 2000 році та закінчуючи значенням 6.5 млн. тонн у 2019 році.
Збільшення відбувалося не тільки по валового збору у цифровому значенні, відповідно
прямопропорційне збільшення спостерігалось й у частці експорту у валовому зборі.
Проведене дослідження показує, що Україна має передумови для збільшення експорту
соняшникової олії, чому сприяють такі зовнішні чинники, як вступ до СОТ, інтеграційні
процеси, орієнтація ринку на ЄС. Зараз українську соняшникову олію купують Індія. країни
ЄС та Китай, також інтерес до українського імпорту соняшникової олії мають країни
Західної та Південної Азії.
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Оцінювання якості води річки Дністер
Володимир Погребенник
Національний університет "Львівська політехніка"
м. Львів, Україна
I. ВСТУП
Проблема забезпечення водними ресурсами в Україні є особливо гострою, оскільки за
запасами води, що формуються на території країни й є доступними для використання, держава є
однією з найменш забезпечених країн Європи. Мінімальний рівень водозабезпеченості,
визначений ООН, становить 1,7 тис. м3 на рік на 1 людину, а в Україні цей показник становить
лише 1,0 тис. м3.
Басейн Дністра розташовано на густозаселеній території з високим промисловим
потенціалом (у верхній частині басейну) та інтенсивним розвитком сільського господарства (у
середній та нижній частинах басейну). Значні коливання водного стоку, зливовий гідрологічний
режим, висока інтенсивність водокористування та скид промислових, господарсько-побутових
та сільськогосподарських стічних вод створюють у басейні Дністра нестабільну гідроекологічну
ситуацію. Це зумовлює необхідність комплексного дослідження гідрохімічного стану басейну
Дністра.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Ріка Дністер – найбільша водна артерія Західної України. Довжина її становить 1
тисячу 375 кілометрів, площа басейну 72,1 км2. Дністер бере початок на північних схилах
Лісистих Карпат, з гори Розлуч, поблизу села Вовчого Львівської області, на висоті близько
900 метрів над рівнем моря. Дністер є другою за розмірами рікою України і головною
водною артерією Молдови. Велика кількість населених пунктів та населення, яке проживає в
них, створюють високий рівень навантаження на річку від витоків до гирла, оскільки Дністер
протікає через густо заселену територію з великими промисловими підприємствами та
інтенсивним сільським господарством [1].
Води Дністра і його басейну задовольняють потреби в технічному водопостачанні
крупних промислових об’єктів: Івано-Франківський концерн “Барва“, ЗAT “Лукор“,
Бурштинська ТЕС, ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття [2].
Найбільше значення в плані використання водних ресурсів Дністра має те, що він
служить “приймачем” зворотних вод величезної території з майже півторамільйонним
населенням та розвинутою промисловістю і сільським господарством. Ріка безпосередньо
або через притоки першого і другого порядків приймає стоки багатьох крупних і кількох
сотень менш водомістких водокористувачів. Так, Дністер є безпосереднім приймачем
стічних вод від міст, сіл, полів і шляхів, заводів і фабрик, починаючи від м. Старий Самбір у
Львівській області [3].
Метою роботи є оцінювання якості річкових вод Дністра та його окремих приток.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Досліджено зміну вмісту амонію та значення біохімічного споживання кисню (БСК 5)
впродовж 2014 по 2020 рр. з таких регіонів: с. Розвадів Львівської області; м. МогилівПодільський Вінницької обл. та с. Маяки Одеської обл.
В результаті аналізу зміни вмісту амонію з водозабору села Розвадів можна зробити
висновки, що перевищення норми найбільш виражається в період з 2017 по 2019 рік.
Максимальне значення концентрації амонію становить 2,1 мг/дм3 при ГДК 0,5 мг/дм3. Щодо
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БСК5, то перевищення норми в даний період було незначне і становило 3,3 мг/дм3 в липні
2015 року та жовтні 2017 року.
Встановлено, що часткове перевищення норми вмісту амонію з водозабору в м.
Могилів-Подільський – 0,55 мг/дм3 спостерігалося у 2018 р.
Вміст іонів амонію в межах с. Маяки двічі перевищував норму в січні 2017 року та в
лютому 2018 року. При ГДК 0,5 мг/дм3 найбільше значення становило 1,8 мг/дм3 і 1,7 мг/дм3
відповідно. Сезонні коливання вмісту амонію характеризуються зниженим вмістом їх влітку
та восени і найбільшими значеннями – взимку. Біохімічне споживання кисню ж навпаки –
найбільш виражене взимку (при нормі в 3 мг/дм3 становить до 9 мг/дм3), а найменше – влітку
(не більше 0,3 мг/дм3).
Визначено динаміку змін вмісту хімічних речовин басейну р. Дністер. Показники
відображатимуть зміну вмісту хімічних речовин та перевищення норм ГДК за течією річки,
починаючи з м. Самбір Львівської обл., закінчуючи с. Кучургани Одеської обл.
Дані з поста спостереження м. Самбір свідчать про перевищення вмісту нітрит-іонів в
4,5 рази (за останніми даними від 09.10.2018) Інші показники знаходяться в межах норми.
На рис. 1 показано, що за двома показниками – БСК5 та вміст амоній-іонів, є
перевищення в 1.73 і 5.2 рази відповідно. Надзвичайне перевищення спостерігається за
показником нітрит-іонів – у 16.75 разів.

Рисунок 1 – Дані з поста спостереження м. Дрогобич
Дані з поста спостереження с. Сівка-Войнилівська вказують на незначне перевищення
нормативу показників БСК5, сульфат-іонів, хлорид-іонів та амоній-іонів. А ось кількість
завислих (суспендованих) речовин перевищує норму у 4.6 рази.
За даними з постів спостереження м. Хотин та м. Могилів-Подільський встановлено,
що ніяких перевищень норм будь-якого показника немає.
На рис. 2 за даними з поста спостереження с. Шершенці встановлено значне
перевищення норм вмісту завислих речовин у 2.33 рази. Вміст розчиненого кисню ж
перевищує норми у 13.33 рази.
На рис. 3 показано значне перевищення показників сульфат-іонів, хлорид-іонів та
амоній-іонів, відповідно, у 8.76, 1.95 та 4.2 рази (с. Кучургани)
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Рисунок 2 – Дані з поста спостереження с. Шершенці

Рисунок 3 – Дані з поста спостереження с. Кучургани
IV. ВИСНОВКИ
Отже, аналіз екологічного стану басейну Дністра та його тенденцій дає підставу
зробити висновок, що переважно екстенсивне водоспоживання майже в усіх галузях
народного господарства, зростання загальних обсягів непродуктивних витрат води, помітне
скорочення потенціалу водних ресурсів внаслідок забруднення і виснаження водних джерел
зумовлюють необхідність впровадження широкомасштабних екологічних та господарських
заходів щодо використання вод. Незадовільний екологічний стан водних об’єктів поряд з
недосконалими технологіями водопідготовки є головною причиною погіршення якості
питної води та зумовлює поширення різних захворювань і погіршення здоров’я населення.
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Продуктивність кукурудзи залежно від сівби
сівалками з різними висівними апаратами
Катерина Васильковська, Леонід Маруценко
Центральноукраїнський національний технічний університет
м. Кропивницький, Україна
I. ВСТУП
Збільшення врожайності кукурудзи та покращення якості її вирощування є
впровадження біоадаптивної технології, яка об’єднує найновіші досягнення в селекції,
насінництві, агротехніці та механізації вирощування.
Результати такої технології значною мірою залежать від забезпечення матеріальнотехнічними ресурсами – високопродуктивним насінням нових гібридів, обробленого
засобами захисту рослин, мінеральними добривами, паливно-мастильними матеріалами,
високоефективними пестицидами та технічними засобами, що в свою чергу сприятиме
підвищенню продуктивності і якості продукції.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
З метою впровадження основ програмування врожаю в у мовах господарства, слід
поетапно виконати ряд кроків. Першим кроком до програмування майбутнього врожаю є
вибір вологозберігаючого, ґрунтозахисного та енергоощадного обробітку ґрунту [1]. Другим
кроком є підготовка насіння до висіву, а третім – забезпечення рівномірного розміщення
насіння по площі живлення під час проведення посіву [2].
Для покращення проростання насіння проводиться якісний обробіток, який забезпечує
збереження вологи за рахунок руйнування ущільненої підорної підошви та сприяє
ефективному розвитку кореневої системи рослин, за рахунок якісного розпушування
оброблюваного шару [3].
Як відомо, висів насіння повинен проводитися у встановленні терміни. Це впливає на
умови появи сходів, їх подальший розвиток і пов’язане із вологістю та температурою ґрунту
на глибині загортання насіння. Сівба в недостатньо прогрітий ґрунт спричиняє не тільки
подовження періоду «сівба – сходи», але призводить до загибелі частини насіння в ґрунті та
нерівномірності розвитку рослин. За дотримання оптимальних строків сівби, забезпечується
найкраща схожість, життєздатність та енергія проростання насіння, що обумовлює процеси
росту і розвитку рослин, а також формування їх продуктивності в цілому.
Рівномірність висіву насіння та рівномірність його розташування в рядку є запорукою
не тільки отримання дружніх сходів, а й в подальшому майбутнього врожаю. Крім цього зі
збільшенням рівномірності розподілу насіння по площі живлення, знижує забур’яненість
полів.
Отже, питання вдосконалення технічних засобів для посіву може стати початковим
етапом програмування врожаю, а практичне вирішення означеної задачі дозволить
підвищити конкурентоспроможність продукції рослинництва та запровадити основи
ґрунтозахисного та ресурсозберігаючого землеробства.
Висівні апарати, які використовуються в серійному виробництві, мають недостатню
дозуючу здатність, викликану обмеженістю колової швидкості висівного диска і випадковим
неконтрольованим перерозподілом інтервалів між насінинами в борозні, внаслідок великої
відносної швидкості насіння 1, 3-8.
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III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кукурудза є однією з найбільш високопродуктивних злакових культур універсального
призначення, яку вирощують для продовольчого, кормового і технічного використання [9].
Кукурудза, як просапна культура має важливе агротехнічне значення. При дотриманні
вимог агротехніки вона залишає поле чистим від бур’янів з розпушеним ґрунтом. Значна
частина органіки повертається кукурудзою у вигляді коренів і стеблових решток. Тобто,
заорювання листостеблової маси при збиранні і вивезенні з поля лише зерна кукурудзи є
важливим елементом біологізації рослинництва.
Дослід проведено за наступною схемою:
1. Висів насіння кукурудзи гібриду ЛГ 30360 сівалкою VEGA 8 profi;
2. Висів насіння кукурудзи гібриду ЛГ 30360 сівалкою Tempo Väderstad;
3. Висів насіння кукурудзи гібриду ЛГ 3350 сівалкою VEGA 8 profi;
4. Висів насіння кукурудзи гібриду ЛГ 3350 сівалкою Tempo Väderstad;
При комбайновому збиранні кукурудзи відіграє важливу роль висота прикріплення
качана. Показник оптимальної висоти прикріплення продуктивного качана коливається в
межах від 50 см до 130 см від поверхні ґрунту. Занадто низьке прикріплення качана (40 см і
нижче), або надмірно високе (понад 130 см), призводить до значних втрат зерна під час
збирання [3-5].
Точність висіву має вагомий вплив на формування структури врожаю. Тож в
середньому за роки досліджень в обох гібридів спостерігалось помітне збільшення довжини
качана при більш точному висіві. Найкращий результат довжини качана, отримано у варіанті
дослідження при висіві насіння кукурудзи гібриду ЛГ 3350 сівалкою Tempo Väderstad, який
становить 27,4 см.
Елемент структури врожаю – маса зерна з одного качана, мав туж тенденцію, що і
довжина качана. Так, найменша маса зерна була зафіксована у першому варіанті – висів
насіння кукурудзи гібриду ЛГ 30360 сівалкою VEGA 8 profi – 133 г, а найбільша маса зерна у
варіанті висіву кукурудзи гібриду ЛГ 3350 сівалкою Tempo Väderstad – 180 г.
Найменший вихід зерна відзначався у варіанті – висів насіння кукурудзи гібриду ЛГ
30360 сівалкою VEGA 8 profi – 88,7%. Найбільший результат отримано при висіві насіння
кукурудзи, гібриду ЛГ 3350 висіяного сівалкою Tempo Väderstad – 92,7%.
Важливими показниками продуктивності гібридів, окрім їх урожайності є
індивідуальна кількість качанів та вологість отриманого зерна. Гібриду ЛГ 3350 проявив себе
краще ніж гібрид ЛГ 30360, показавши в усіх варіантах результат кращий, що обумовлено
індивідуальними особливостями гібриду.
Найкращим варіантом індивідуальної продуктивності качанів на 100 рослинах був
варіант із результатом – 128 шт. насіння кукурудзи гібриду ЛГ 3350, висіяного сівалкою
Tempo Väderstad, який дав прибавку у 16 шт.
Передзбиральна вологість зерна кукурудзи дає змогу встановити, чи буде потребувати
зібраний урожай додаткових фінансових втрат на доведення зерна до кондиції. У гібридів ЛГ
30360 та ЛГ 3350 спостерігалось вологість перед збиранням від 15,6% до 16,2%. Однак,
кращим був варіант – висів кукурудзи гібриду ЛГ 3350 сівалкою VEGA 8 profi.
Вибір знаряддя для точного розміщення насінин у рядку призводить до найкращого
отримання насіниною площі живлення, а в кінцевому випадку до збільшення врожайності.
Так, пневмомеханічні висівні апарати вакуумної дії можуть травмувати насіння елементами
конструкції, а висівні апарати надлишкового тиску мають переваги повітряного потоку, яке
транспортує насінину до борозни.
Таким чином, можна стверджувати, що при вирощуванні різних гібридів оптимальним
є варіант із висівом насіння кукурудзи гібриду ЛГ 3350 сівалкою Tempo Väderstad.
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IV. ВИСНОВКИ
Можемо зробити висновок, що кращий результат отримано із гібридом кукурудзи ЛГ
3350 та сівалкою точного висіву Tempo Väderstad, яка більш точно розкладає насіння в
борозні та забезпечує чітку і постійну відстань між насінинами в рядку, використання яких
стане запорукою найкращої енергії проростання та появи дружніх сходів, а отже і гарного
врожаю.
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I. ВСТУП
Стан атмосферного повітря і діяльність людини безпосередньо пов’язані між собою.
Тому важливим для людства є питання охорони атмосферного повітря.
Забруднення атмосфери стало глобальною проблемою, особливо гострою у промислово
розвинутих країнах. Збитки, завдані людству забрудненням атмосферного повітря, дуже
великі й постійно зростають. Усе це актуалізує необхідність нарощування зусиль,
спрямованих на охорону повітряного басейну.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Загального і конкретного визначення терміну «забруднення атмосферного повітря» не
існує, проте багато науковців трактують його як надходження в атмосферне повітря
шкідливих, нехарактерних для нього біологічних, фізичних та хімічних речовин, а також
зміна їх природної концентрації. У Німеччині, Великобританії й інших державах вважають за
необхідне вказувати джерела забруднення атмосфери, характеристику домішок та оцінку
його негативних наслідків забруднення. Французькі вчені, згідно із законами країни,
спрямованими на боротьбу із забрудненням атмосфери, розуміють під останнім наявність у
повітрі різних газів, пари, частинок твердих або рідких речовин, включаючи радіоактивні, які
негативно впливають на живі організми, у тому числі рослини, погіршують їхні життєві
умови або завдають матеріальних збитків [1].
Основними забруднювачами атмосферного повітря є різноманітні гази, дрібні часточки
і рідкі речовини, які мають негативний вплив на живі організми і тим самим погіршують
умови їх існування.
Метою роботи є оцінювання стану забруднення атмосферного повітря у Львівській
області.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для дослідження стану атмосферного повітря Львівської області розглянуто такі
показники: обсяги викидів забруднювальних речовин від стаціонарних та пересувних джерел
забруднення, їх динаміку та розрахунок викидів на 1 км2 та на одну особу.
У Львівській області існує два головних види забруднення повітря: лінійний та
ареальний. Перший пов’язано з магістралями інтенсивного руху транспорту, другий тип
характерний у промислових центрах.
У 2019 р. обсяги забруднювальних речовин, що надійшли в атмосферне повітря від
стаціонарних та пересувних джерел забруднення становлять 172,8 тис. т., що на 10,4 %
менше від попереднього року. Викиди шкідливих речовин стаціонарними джерелами
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Викиди в атмосферне повітря,
тис. т.

становлять 88,9 тис. т – 51,5 % від загального обсягу викидів, а від пересувних 83,9 тис. т –
48,5 %.
Порівнюючи обсяг викидів шкідливих речовин аналізованого періоду з попередніми
роками можна сказати, що обсяг забруднювальних речовин значно зменшився. У 2019 році
порівняно з 2015 р. він зменшився на 14,9 %. Це свідчить про покращення екологічного
стану області, зокрема, про покращення стану його атмосферного повітря [2, 3].
Динаміку викидів шкідливих речовин на атмосферне повітря зображено на рис. 1.
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Рисунок 1 – Динаміка викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря у Львівській
області впродовж 2015 – 2019 рр.
Значна кількість шкідливих речовин у атмосферне повітря Львівської області
надходить саме від стаціонарних джерел забруднення, що свідчить про те, що промислові
підприємства, сільське господарство та підприємства переробки побутових і промислових
відходів є найбільшими забруднювачами атмосферного повітря області.
Найбільша кількість шкідливих викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
у Львівській області впродовж 2019 р. спостерігається у Кам`яно – Бузькому (32,88 тис. т.),
Сокальському (23,16 тис. т) районах, середня – у Стрийському (3,45 тис. т), Дрогобицькому
(3,04 тис. т.) та у м. Львів – 2,27 тис. т. Порівняно 2017 роком вміст шкідливих речовин у
Львівській області зменшився, проте якщо розглядати у кожному районі чи місті, то у м.
Львів порівняно у 2019 р. спостерігається зростання кількості забруднювальних речовин на
0,25 тис. т. Варто зазначити, що серед міст найбільшу кількість шкідливих речовин
зосереджено саме у м. Червоноград (13,63 тис. т), адже воно є одним з центрів ЛьвівськоВолинського кам’яновугільного басейну.
До суб’єктів господарювання, що є найбільшими забруднювачами атмосферного
повітря Львівської області, належать Добротвірська ТЕС, державне підприємство
"Львіввугілля", ПАТ "Львівська вугільна компанія", Львівське міське комунальне
підприємство "Львівводоканал", ПАТ "Миколаївцемент".
На рис. 2 зображено динаміку викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря
Львівської області за видами економічної діяльності у 2019 р.
Отже, найбільшими джерелами забруднення повітря шкідливими речовинами є
підприємства виробництва електроенергії та газу, діяльності транспорту та зв’язку, добувної
та переробної промисловості. Головною причиною утворення таких викидів є спалювання
природних видів палива, використання палива з високим вмістом сірчистості, золи та
експлуатація фізично зношеного і морально застарілого пилоочисного обладнання.
Найбільшу небезпеку для здоров`я людини, як і для довкілля становить Добротвірська
ТЕС, де використовується вугілля з високим вмістом сірчистості та золи за відсутності
Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
25

очищення газової фракції та експлуатується фізично зношене та морально застаріле
пилоочисне обладнання.

Рисунок 2 – Динаміка викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря Львівської
області за видами економічної діяльності у 2019 р., тис. т.
Встановлено, що серед основних видів економічної діяльності значну частку займають
потенційно небезпечні виробництва, які за умови порушення технологічних схем можуть
завдати шкоди не тільки довкіллю, а й економіці області. Нині важливим елементом
забруднення від пересувних джерел залишається діоксид вуглецю. Хоч впродовж 2017 –
2019 років спостерігається негативна динаміка щодо його зменшення в повітрі, проте його
наявність досі несе негативний вплив для довкілля.
У [4] подано динаміку зміни комплексних показників забруднення атмосфери у м.
Львів. Встановлено суттєве підвищення рівня забруднення повітряного басейну через
підвищення вмісту формальдегіду. Значення КІЗА і І5 суттєво не відрізняються. До переліку
речовин, які постійно враховувались при розрахунку І5, входять пил, оксид вуглецю, діоксид
азоту і формальдегід. Якісний стан атмосферного повітря м. Львів за значенням І5
характеризується єдиною категорією "слабко забруднене".
Кількість забруднювальних речовин як на одну особу так і на км2 дещо коливається,
проте у 2019 році спостерігається зниження цих показників, що характеризується
позитивною тенденцією для населення.
IV. ВИСНОВКИ
Виконано аналіз шкідливих викидів на атмосферне повітря, який показав, що
атмосферне повітря в Львівській області є неналежної якості, що впливає на здоров'я людини
і на життєдіяльність рослинного і тваринного світу.
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Теорія і спосіб акустофлюїдного сортування
Володимир Стахів
Національний університет «Львівська політехніка»
м. Львів, Україна
I. ВСТУП
Вміст домішок у дощовій воді є важливим показником забруднення повітря. Повний
набір характеристик якості води повинен враховувати фізичні, хімічні та біологічні
параметри. Фізичні параметри включають температуру, густину, провідність, колір,
каламутність, концентрацію зважених часток та мінералізацію (або розчинені тверді
речовини) [1]. Типові значення фізичних параметрів зразків дощової води, отримані за
допомогою лабораторних мікросистем (Lab-on-Chip), включає: значення рН (6,5 - 9,5), колір
(4,0 - 10,0 в одиницях Хазена), каламутність ( 0,1 - 0,3 у NTU), хлорид (10,0 - 15,0 у мг / л) та
загальна твердість (10,0 - 30,0 у мг / л). У цій роботі основну увагу зосереджено на
дослідженні основних неорганічних забруднень дощової води, таких як сажа та попіл,
оскільки великі теплоелектростанції та теплоцентралі, які працюють на пилоподібному
паливі (кам’яне вугілля) низької якості формують понад 27 % усіх викидів в атмосферу.
Метою дослідження є розроблення та оптимізація ефективного акустофлюїдної
рідинної МЕМС (мікроелектромеханічної системи), здатної відокремлювати частинки сажі
та попелу у зразках дощової води для подальшого аналізу та оцінки концентрації забруднень.
II. ТЕОРІЯ І МЕТОДИ АКУСТОФЛЮЇДНОГО СОРТУВАННЯ
Технологія мікрофлюїдних МЕМС, яка активно розробляється протягом останніх двох
десятиліть, дозволяє швидко, недорого і легко відокремлювати частинки мікро/нано
розмірності [2]. Існують різні технології розділення та сортування частинок, які
використовують акустичні, електричні, магнітні, оптичні та механічні сили. Механізм
акустичного мікрофлюїдного сортування базується на використанні акустичних хвиль, що
генеруються зустрічно-штирьовим перетворювачем (ЗШП) і поширюються вздовж
п'єзоелектричної поверхні. Потрапляючи в мікроканал, акустичні хвилі проникають у рідину
і, за рахунок відбиття від стінок мікроканалу, утворюють стоячу акустичну хвилю.
На зважену мікрочастинку в акустичному полі діють чотири сили: сила акустичного
випромінювання (вздовж мікроканалу), сила в'язкого опору (протилежна руху частинок),
сила тяжіння (вниз) і архімедова сила (вгору), див. рис.1.

Рисунок 1 – Сили, що діють на мікрочастинку в акустофлюїдному середовищі
На сферичну частинку у полі стоячої хвилі діє сила акустичного тиску (FR):
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(1)

де p0 і Vp - акустичний тиск та об'єм частинки; βf, ρf, βp та ρp - стисливість та густина,
пов’язані з рідиною та частинкою відповідно; ϕ, λ та x - коефіцієнт акустичного контрасту,
довжина хвилі акустичних хвиль та відстань від вузла тиску відповідно [3].
Сила опору залежить від властивостей рідини та від розміру, форми та швидкості руху
об’єкта. Для ламінарного потоку сила опору пропорційна швидкості руху мікрочастинки [4]
1
(2)
FD  v 2CD A ,
2
де FD - сила в’язкого опору, pv - густина рідини, C - швидкість об'єкта щодо рідини, D площа перерізу, A - коефіцієнт опору - безрозмірне число. Це рівняння лінійного опору
підходить лише для частинок, що рухаються у рідині із ламінарним потоком (Re = 0,1).
III. МОДЕЛЬ АКУСТОФОРЕТИЧНОГО РОЗДІЛЕННЯ
Математичне моделювання процесів акустофоретичного розділення дозволяє
прогнозувати рух частинок всередині мікроканалу та оцінити вплив параметрів мікроканалу
на ефективність розділення частинок. Модель описує три фізичні процеси - ламінарний потік
рідини, термов’язке розповсюдження акустичної хвилі та рух частинок у потоці рідини.
Ламінарний потік в’язкої стисливої рідини описується законами балансу маси та імпульсу:

   v   0
(3)
t

1 

(4)

  (v  )v  p   2 v   b     v ,
t
3 

Тут: ρ, v, p - густина, швидкість і тиск рідини; μ, μb - зсувна та об'ємна в'язкість
відповідно. Всі параметри, такі як ρ, p, v - є функціями часу t та просторової координати r.
Лінійне відношення між p і ρ можна сформулювати:
p  c02  ,
(5)
де c0 - швидкість звуку в рідині.
Рух частинок у потоці рідини можна описати законом Ньютона:
d m p v 
 Ft .
(6)
dt
Поєднуючи рівняння (3-6) з відповідними граничними умовами, отримаємо повну
систему рівнянь, яку можна розв’язувати засобами САПР.
Для експериментального дослідження процесу розділення зважених мікрочастинок за
типом та розміром запропоновано конструкцію багатоканального рідинного МЕМС (рис. 2).

Рисунок 2 - Конструкція акустофоретичного багатоканального Лаб-чипа.
Лабораторний чіп складається з двох скляних пластин 40×20×1 [мм] (1, 2). На нижню
підкладку нанесено два прямокутні шари ніобату літію (LiNO3) розміром 7,0×20,0×0,2 [мм]
(3, 4). Чотири пари ЗШП сформовані на шарі ніобату літію розміром
7,0×0,5×0,1 [мм]. Кількість штирів ЗШП становить 4 і базується на дослідженнях,
представлених у [5]. У верхній скляній пластині сформована мережа мікроканалів. В ЛабПрикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
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чипі реалізовано два етапи розділення. Мікроканал (7) призначений для виділення частинок
сажі та попелу (етап 1), а мікроканал (11) – для сортування частинок попелу на фракції
залежно від їх розміру (етап 2). Ширина вхідного центрального мікроканалу 0,4 [мм],
ширина бічних відгалужень 0,16 [мм], довжина першої сепараційної камери 3,0 [мм].
Наступний центральний мікроканал призначений для відділення частинок попелу залежно
від їх розміру (етап 2). Ширина мікроканалу (11) 0,6 [мм], ширина центрального каналу (16)
0,3 [мм], а ширина бічних відгалужень (15, 17) 0,09 [мм].
Якщо дощова вода надходить на вхід під тиском 20 Па, в сепараційних камерах середня
швидкість становить 2 мм/с. Отже, час проходження рідкої суміші вздовж камери становить
3,5 с. Якщо цього часу недостатньо для фокусування твердих частинок, потрібно буде
збільшити тиск на вході в мікроканал або збільшити акустичний тиск, щоб прискорити
процес фокусування частинок.
Оскільки густини сажі та попелу перевищують густину води і є досить близькі між
собою, для розділення використано їх відмінність у розмірах: частинки різного діаметру
фокусуються з різною швидкістю. Якщо у воді є два типи частинок, зокрема сажа (ρ = 2200
кг/м3, d = 150 мкм) і попіл (ρ = 1800 кг/м3, d = 10 мкм), обидва типи збиратимуться у фокусах
з нульовим тиском, але частинки сажі сфокусуються за t = 0,01 с (рис. 3, а), а частинки
попелу – за 0,04 с (рис. 3, б), при акустичному тиску у камері ±2,97∙105 Па.

Рисунок 3 - Розподіл частинок сажі та попелу в акустичній камері: а - t = 0,01 с,
б - t = 0,08 с
При зменшенні акустичного тиску швидкість фокусування частинок теж зменшується,
а при збільшенні збільшується. Змінюючи акустичний тиск, швидкість потоку рідини та
довжину мікроканалу можна відокремлювати сажу та попіл.
IV. ВИСНОВКИ
Технологія акустофоретичного сортування має хороші перспективи для застосування у
мікрофлюїдних мікросистемах для концентрування, розділення, сортування та
транспортування зважених у воді мікрочастинок сажі та попелу.
Результати моделювання показали, що контроль умов роботи в правильно
спроектованому пристрої дозволяє розділити два типи мікрочастинок, а потім на наступному
етапі можна відсортувати їх за розміром на бажану кількість груп.
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I. INTRODUCTION
As a result of the introduction in Ukraine of a new model of the liberalized electricity market,
built in compliance with the requirements of Directive 2009/72/EC [1], a more complex system of
relationships has emerged in the newly formed segments of this market - bilateral market, dayahead market, intraday market, balancing market, retail market. But such a multi-level configuration
allows all its participants to really compete with each other, as well as freely choose both the
supplier and the producer of electricity. However, effective work in these market segments requires
not only experience but also tools - software that will allow market segment participants to perform
the necessary modeling and forecasting calculations to identify risks and find effective behavioral
strategies in these segments.
II. ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND PUBLICATIONS
Many experts associate an increase in the productivity of solving organizational management
problems with the development of research on the problem of improving methods and tools for
mathematical and computer modeling of decision-making processes and the creation of
qualitatively new organizational management systems (OMS) based on them. Among the problems
of OMS creating are the high cost of implementing the market model, the complex structure of
market division into its segments, the inevitable volatility and manipulation of spot prices,
manipulation by individual players by market authorities, the difficulty of reducing generation
costs, unpredictability of prices in energy markets, unequal distribution income from the sale of
jointly produced and supplied to consumers products. Therefore, simulation models of market
functioning are created in many countries to conduct research taking into account the peculiarities
of their work, which will ensure the search for the most rational and optimal mechanisms for
income distribution between market segments and directly between their subjects.
The most famous of these are NEMS, GEMS, GEMINI (USA), NEMSIM (Australia),
PRIMES, PLEXOS (EU) [2]. But these software tools have a high cost because they target large
players in the energy markets. However, the analysis of the structures of producers and suppliers in
the electricity markets shows that energy markets of this scale in the world are formed not only
from large players, but also from a large number of participants with small working capital. Such
participants do not have economic incentives and opportunities to buy expensive software to use
them as an "assistant" in shaping the strategy of their own behavior in the market. In addition, these
complexes usually do not provide an opportunity to assess the mutual influence of strategy and
tactics of many market participants, which may in the future become a distributed generation in the
process of market functioning. This fact adds a significant amount of uncertainty in the formation of
market development strategy as a whole to manage the process of planning electricity consumption,
and hence the pricing process on it.
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Therefore, it is important for Ukraine to create user-friendly information and simulation
system for the processes analysis of the liberalized electricity market as a component of the OMS
for energy markets, which aggregates all available information about the processes of their
operation.
III. PRESENTING MAIN MATERIAL
At present, in the theory and practice of using an OMS based on decision support systems,
new trends have emerged both in approaches to the classification of such systems and in
determining their place in the organizational management cycle. It is proposed to divide them
according to a functional criterion relative to the decision-making cycle implemented by the system.
As a result, it is possible to define several levels of subsystems in the structure of the OMS, due to
the different degree of automation for the information function, among which it should be noted the
information-analytical monitoring system for the preparation and analysis of development options
based on the models of the management object [3].
In order to develop and improve the OMS, it is proposed to expand its functionality through
an information-simulation system (ISS), which will act as a model generator for implementing the
functions of problem analysis and will be presented as unified methods of data processing, such as:
- computational-modeling which according to the known functional dependence, form the
calculation result. They are used to calculate the state of market indicators;
- computational-searching which according to a cyclically repeating procedure, form the
calculation result. They are used for the simulation modeling procedure of changes in market
indicators;
- computational-optimization which by means of the organization of options enumeration
(selection and comparison), form the calculation result. They are used to optimize market
performance.
- computational-predictive which using a targeted synthesis of options and analysis of their
calculation results, form a design solution. They are used to predict market performance.
The main purpose of ISS (http://equant.cloud/eng/) is to increase the participants` efficiency
and effectiveness during the auctions in the liberalized electricity market by determining the
optimal strategies of its participants. These strategies of market participants take into account the
risks in its various segments using a simulation market model, developed by algorithmic modeling
of price and volume formation processes for participants in terms of competitive selection of
manufacturers and suppliers proposals. It also estimates the minimum possible prices and tariffs
based on the costs that may be incurred by market participants.
The main function of ISS is to provide both electricity consumers and producers with
information about their market behavior strategies to balance both personal and public interests.
This approach will make it possible to achieve a synergetic effect from the mutual influence of the
business interests to the different participants, who simultaneously interact and compete in any
segments of the electricity market. As a result of the scenario analysis for the behavior of these
different participants` groups in the electricity market it will be possible to define basic risk factors
in decision-making and to form proposals on adjustment of strategy to the further market
development and its individual segments.
The system forms and updates the basic set of input data, which allows the user at the first
stage to obtain certain calculation results of the current market state in terms of consumer price
components. At the following stages it is possible:
- to perform estimation calculations with the introduction of own input data for hourly price
forecasting using a neural network model for different variants of market conditions;
- to make forecast calculations of prices and tariffs, taking into account in the calculation
process the data of other users that creates the online game effect;
- to form differences between consumer prices and obtained by the estimates results in the
current market.
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ISS allows current participants as well as future active electricity consumers to determine
volumes and prices in relevant segments of the electricity market, including the day-ahead market,
the balancing market, the bilateral market and retail market (Fig. 1). At the same time it provides for
the possibility to considerate of:
- tariff for the service of electricity transmission by main networks;
- tariff for distribution of electricity by local networks;
- tariffs for electricity supply by universal service providers;
- tariff for dispatch management and prices and tariffs for other services.

Figure 1 – ISS main interface
ISS is presented as a decision support system related to the participants` functioning in the
electricity market. It takes into account current and forecasts future prices and volumes of electricity
in the market, models pricing and tariff formation processes, in particular in such segments as the
day-ahead market and the balancing market. The simulation results can be viewed in graphical and
tabular form.
IV. CONCLUSIONS
The information-simulation system within the OMS for electricity market should become a
flexible information technological tool for comprehensive forecasting and analysis the
consequences of the participants` activities in the liberalized electricity market, which will lead to
the next evolutionary step in the development of relations in energy markets. Also, a promising
direction for the development of the proposed system may be the creation on its basis the training
and methodological complex for learning managers of energy companies responsible for preparing
and making decisions to formation the electricity sale and purchase applications in the market, as
well as specialists in relevant specialties.
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the context of detection of information attacks in
cyber. Technical aspect
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I. INTRODUCTION
The classical approach for detecting of information attacks is based on estimating the number
of negative messages about the object of observation at regular intervals. If their number exceeds
the threshold value, a conclusion is made about the information attack. However, currently methods
of information attacks are being improved and can use messages of neutral and positive content.
This information can also be used to identify and rank inaccurate information, which is currently
not reflected in the available scientific sources.
II. RESEARCH RESULTS ANALYSIS
Latent-semantic analysis (LSA), according to [1], is a method of processing information in
natural language, which analyzes the relationship between the collection of documents and the
terms that occur in them, and which compares some factors (topics) to all documents and terms. The
method of latent-semantic analysis is based on the principles of factor analysis, in particular, the
detection of latent relationships of the studied phenomena or objects.
LSA can be compared with a simple type of neural network consisting of three layers. The
first layer contains many words (terms). The second is a set of documents that correspond to certain
situations. The third, middle, hidden layer is a set of nodes with different weights which are
connecting the first and second layers.
As a source of information, the LSA uses a term-for-documents matrix that describes the data
set used to train the system. In the term-document matrix, the rows correspond to the documents in
the collection, and the columns correspond to the terms. There are different schemes for
determining the value of each element of the matrix. One of these is the TF-IDF (term frequency inverse document frequency) scheme. The most common variant of LSA is based on the use of
decomposition of the matrix by singular values (SVD - Singular Value Decomposition). With the
help of SVD-decomposition, any matrix is decomposed into many orthogonal matrices, the linear
combination of which is a fairly accurate approximation to the original matrix.
The main idea of latent-semantic analysis, as described by the author [2] with reference to [3 4], is as follows: if in the initial probabilistic space consisting of word vectors (vector = sentence,
paragraph, document, etc.), and no dependence can be observed between any two words from two
different vectors, then after some algebraic transformation of this vector space this dependence can
appear. And the magnitude of this dependence will determine the strength of the associativesemantic connection between these two words.
The essence of the algorithm LSA
Let the array of documents D = {dj | j = 1, ..., n} matrix A is matched, the rows of which
correspond to the documents, and the columns - the weight value of the terms (the size of the
dictionary of terms - m) [5].
According to the singular decomposition theorem [6-7], any significant rectangular matrix of
rank r of dimension mXn can be decomposed into the product of three matrices:
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A=USVT
where the matrices U and V are orthogonal matrices of dimension m × k and k × n, respectively, and
S is a diagonal matrix, the values on the diagonal of which are called singular values of the matrix
A. The letter T in the expression VT means transposition of the matrix.
The scheme of this decomposition is shown in Figure 1.

Figure 1 – SVD-decomposition of the matrix A dimension (T × D) into a matrix of terms U
dimension (T × k), a matrix of documents V dimension (k × D), which then was transposed, and a
diagonal matrix S dimension (k × k) , where k is the number of singular values of the diagonal
matrix S
III. PRESENTING MAIN MATERIAL
The main idea of latent-semantic analysis is that if the matrix A used a matrix term-ondocuments, then the matrix A1, containing only k of the first linearly independent components A,
reflects the basic structure of the various dependencies present in the original matrix. The structure
of dependencies is determined by the weight functions of the terms.
Thus, each term and document are expressed using vectors in a common space of dimension k
(the so-called hypothesis space). The closeness between any combination of terms and / or
documents is easily calculated using a scalar product of vectors.
The choice of k depends on the task and is selected empirically. It depends on the number of
source documents. If there are few documents, for example a hundred, then k can take 5-10% of the
total number of diagonal values; if the documents are hundreds of thousands, then take 0.1-2%.
Keep in mind that if the selected value of k is too large, the method loses it’s power and for
the characteristics approaches to standard vector methods. And too small value of k does not allow
to catch the differences between similar terms or documents: there will be only one main
component that will "pull the blanket", and all weak and even unrelated terms.
Thus, this is a significant advantage. The source matrix also contains a lot of information
about all the details and uses of the word. By discarding all these details, we preserve only the
essence of the meaning of each word, it is a pure semantic structure, indifferent to specific
situations.
Moreover, new words and documents can be inserted into this space and calculated with any
output vector. There are different ways to compare vectors. As an example, consider one of them it is most closely related to correlation: the measurement of relatedness between vectors - finding
the cosine between vectors in a multidimensional semantic space. Identical vectors have a cosine
equal to 1, orthogonal vectors have a cosine equal to 0; opposite vectors have a cosine equal to -1.
For example, the words "tree" and "trees" have cos = 0.85; the words "tree" and "cat" are
significantly independent (cos = -0.01); "Cat" and "dog chasing a cat" - cos = 0.36 (according to W.
Kintsch [7]).
Advantages and disadvantages of the algorithm LSA
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The advantage of the method is the fact that it is the best method for detecting latent
dependencies within many documents [1]. The values of the proximity matrix based on the
frequency characteristics of documents and lexical units are used. Also in the process of LSA
method, ambiguity and homonymy are partially removed.
A significant disadvantage of the method is a significant reduction in computational speed
with increasing amount of input data (for example, with SVD-conversion). As shown in [7], the
computational speed corresponds to the order of N(2*k), where N = Ndoc + Nterm is the sum of the
number of documents and terms, k is the dimension of the space of factors. Therefore, the LSA
method is used for relatively small matrices [5].
The obvious disadvantage of LSA is the abnormality (non-Gaussian) of the probabilistic
distribution of words in any natural language [2]. But this problem can be solved by smoothing the
sample (for example, by using phonetic words: the distribution becomes more "normal"). Or use
probabilistic LSA, so-called PLSA based on multinomial distribution.
Another, less obvious drawback of LSA (and similar methods) in the application of
unstructured information to processing is the "nebula" of the method (in particular, the choice of the
number of singular values of the diagonal matrix) and interpretation of the result, not to mention the
problem of textual balance.
Thus, despite the complexity and complexity of LSA, it can be successfully used for various
tasks, where it is important to highlight the semantics of the message, to summarize or expand the
"content" of the search query [2].
IV. CONCLUSIONS
Today it has become obvious a significant increase in the role of negative information
influence in achieving economic, political, military goals. At the same time, the active development
of information technology has led to a qualitative understanding of the role and place of
psychological influence in the system of information and cyber security of the state.
Therefore, information systems for detecting information threats on the Internet should
consider the effectiveness of threat sources in terms of the appropriateness of its monitoring and
threat indications in text messages. The information threat can manifest itself in various forms of
information, so you should consider the methods and forms of psychological influence.
Counteraction to known forms and methods of psychological influence occupies an important place
in the system of information security of the state and includes a set of measures to prevent crises. It
is the timeliness of detection and prediction of further development of information threats will
effectively counteract these methods and forms of psychological influence, and appropriate
information systems and systems for detecting information threats on the Internet will increase the
effectiveness of this work.
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I. INTRODUCTION
Construction and industrial production of construction materials are consistently considered a
specific area of technical regulation, since the end product of its activities are real estate – houses,
buildings, structures, objects of engineering and transport infrastructure, and intermediate –
construction products, which are an integral part of buildings and structures. Based on this, the
essential characteristics of construction products follow from the basic requirements for buildings
and structures. At the same time, the service life of construction products, buildings and structures
must have logical relationships.
II.

ANALYSIS OF LATEST RESEARCH AND PUBLICATIONS

According to the latest publications on technical regulation in the field of construction [1–3],
including the draft order of the Cabinet of Ministers of Ukraine [4], as well as the Resolution of the
Cabinet of Ministers of Ukraine on the liquidation of DABI (State Architectural and Construction
Inspectorate), there is a need to create a new system of technical regulation and new institutes of
control in construction and in the field of construction materials. This, in turn, requires a radical
change in the approach to the creation of regulations using European experience and their
developments. The changes will create a favorable microclimate for both European and domestic
market participants.
III. PRESENTATION OF THE MAIN MATERIAL
The main tasks of standardization and rationing in construction are:
- pursuing a unified technical policy and creating a unified system of regulatory documents;
- guarantee of reliability and safety of construction objects;
- establishment of requirements that guarantee healthy and safe working and living conditions;
- ensuring an appropriate scientific and technical level and quality of construction based on the
introduction of the achievements of science, technology and advanced experience in the practice of
design and construction, the production of building structures, products and materials;
- rational use of land, natural resources and environmental protection;
- reducing the investment cycle and increasing the efficiency of capital investments;
- saving material, energy and labor resources;
- improvement of the organization of design and engineering solutions, estimate documentation,
construction and production of building structures, products and materials;
- creation of combined norms of technological and construction design.
The current regulatory framework in construction in Ukraine is characterized by a lack of
approach, which causes a number of problems in the industry and the economy as a whole, namely:
1. Non-compliance of living environment with conditions of safety, comfort and accessibility,
inclusiveness (including for persons with disabilities and other low-mobility groups).
2. The inability of the current system of technical regulation in construction to meet public needs
for the validity and consistency of the establishment of mandatory regulatory requirements for
construction projects, the lack of a logical relationship between the requirements for construction
materials and products and final construction products, and also ensuring compliance with these
requirements during the life cycle of the object – from design to liquidation.
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3. Excessive over-regulation and comprehensive lack of validity of regulatory requirements for
building projects, which hinders the development of modern, innovative technologies and leads to
the need to agree on deviations from construction codes.
4. High resource intensity, low competitiveness of domestic construction products, works and
services in the field of construction.
5. Lack of free access of domestic construction products, works and services to foreign markets, in
particular, the European Union.
6. Lack of professional rule-making, scientific and expert professional environment capable of
maintaining and developing the regulatory framework in construction.
Solving these problems requires the development of a holistic, coordinated, systematic and
predictable state policy that will contribute to the development of a system of technical regulation in
construction in Ukraine.
The directions of development of the construction regulatory framework are determined by
the EU Council Directive 89/106/EEC on the approximation of laws, regulations and administrative
provisions of the Member States relating to construction products. In connection with the
introduction of numerous changes to this Directive, it became necessary to adopt a consolidated
version of EU Regulation No 305/2011, which took into account and improved the requirements of
Directive 89/106/EEC. The purpose of the implementation of this EU Regulation is to establish the
basic requirements for buildings and structures throughout the entire life cycle and procedures for
technical approbation of construction products in order to place them on the market, as well as for
entities that take part in the procedures for technical approval and declaration of construction
products. One of the main tasks of implementation of buildings and structures is the adaptation of
the Ukrainian organizational structure of the system of technical regulation in construction to the
European one. The implementation of EU acts in Ukraine provides for the adoption and
implementation of a number of harmonized standards, which requires financial support and is a
necessary component for the implementation of European legislation on technical regulation in
construction. The establishment in Ukraine of a form of technical certificate in accordance with
European requirements (EU Regulation No 1062/2013) will simplify the process of comparing the
results of implementation of technical approbation procedures, and will serve as a prerequisite for
Ukraine's accession to the Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial
Products (ACAA) in the construction products sector.
IV. CONCLUSIONS
Implementation in this direction will allow to comprehensively regulate the relations between
the subjects of the construction products market, remove technical barriers in trade in construction
products with European and Euro-integrated countries, increase the level of consumer protection by
raising awareness of the properties of construction products and controllability of their
characteristics, create a legislative basis for the harmonious integration of the regulatory framework
of Ukraine into the international legal space and accelerate its integration processes.
REFERENCES
Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council. Official Bulletin of the EU, L 88, 4
April 2011. – P. 5 – 43. (in Ukrainian)
[2] The main trends in technical regulation in the European Union. World of Standards, 9. – 2006. – P. 88–95. (in
Russian)
[3] Kozych O.M. The experience of the world's leading countries in the management of the construction industry:
[Electronic resource]. – Access mode http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/ db / 2012- 2 / doc / 5 / 02.pdf. (in
Ukrainian)
[4] Draft order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Concept of development in Ukraine of the
system of technical regulation and regulatory support in construction": [Electronic resource]. – Access mode
https://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proektrozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-shvalennya-konczepcziyiroz -ukrayini-systemy-tehnichnogoregulyuvannya-ta-normatyvnogo-zabezpechennya-u-budivnycztvi /. (in Ukrainian)
[1]

Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
37

Застосування програмного пакету Multisim
при викладанні дисциплін «Дискретна
математика» та «Схемотехніка ПЕОМ»
Сергій Ващишак
ПВНЗ Університет Короля Данила
м. Івано-Франківськ, Україна
I. ВСТУП
Навчальні дисципліни «Комп’ютерна дискретна математика» та «Комп’ютерна
схемотехніка» є базовими при підготовці фахівців з програмної та комп’ютерної інженерії.
Закладені у цих дисциплінах компетентності формують у студентів професійні навички та
вміння правильно вирішувати поставлені завдання. Однак, класичні методики викладання
наведених дисциплін передбачають застосування значного об’єму літературних джерел та
різноманітних програм і онлайн-калькуляторів, що негативно сприймається студентами і
заважає уніфікації знань та плавному переходу від вивчення однієї дисципліни до іншої.
Також певно незручністю є різні форми звітів з практичних занять, які подаються
студентами, оскільки кожна програма має свій формат введення даних та відображення
результатів.
II.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Вирішити наведені проблеми можна, застосувавши при викладенні практичних курсів з
дисциплін «Комп’ютерна дискретна математика» та «Комп’ютерна схемотехніка»
програмного пакету Multisim фірми National Instruments Electronics Workbench Group. Пакет
Multisim дозволяє об'єднати процеси аналізу роботи схем, розробки електронних пристроїв і
їх тестування на основі технології віртуальних приладів.
В дисципліні «Комп’ютерна дискретна математика» особливо ефективним є
застосування пакету Multisim при вивченні основних законів алгебри логіки та булевих
функцій. Пакет Multisim дає змогу реалізувати будь-які функції однієї, двох чи більше
змінних, застосовуючи універсальні позначення логічних елементів (за американськими
стандартами). Математичні моделі, які застосовуються при моделюванні у пакеті Multisim
мають високі ефективність та збіжність результатів з фізичними моделями. Також можна
переглядати сходимість моделей і їх похибки. Легкому розумінню матеріалу студентами
сприяє наявність значної кількості аналогових та цифрових індикаторів, які наочно
показують роботу логічних елементів при реалізації функції на всіх можливих наборах
змінних (рис. 1). Також в пакеті Multisim є можливість переглянути математичний апарат
моделей, які були застосовані для реалізації логічних функцій, та графіки взаємозалежності
параметрів використаних елементів. Програмне середовище дає змогу дослідити сумісну
роботу логічних елементів (паралельну, послідовну, змішану) при різноманітному їх
поєднанні та у поєднанні з іншими елементами.
Застосування пакету Multisim в дисципліні «Комп’ютерна схемотехніка» є логічним
продовженням освоєння студентами методів проектування електронних цифрових схем, які
побудовані на вивчених ними булевих функціях і законах алгебри логіки. Програмний пакет
дозволяє створювати повністю функціональні електричні схеми та досліджувати їх поведінку
в будь-якій точці та при зміні різноманітних параметрів (рис.2). Цьому сприяє велика
бібліотека радіоелементів Multisim яка постійно поновлюється.
Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
38

Для аналізу створених схем у пакеті передбачені різноманітні пристрої – від звичайних
вольтметрів до аналізаторів спектру, логічних аналізаторів та генераторів слова. В разі
виявлення помилки при проектуванні схеми пакет Multisim видає повідомлення з вказанням
порушень та наводить список моделей, де ці порушення відбулись. Це дає змогу студенту
глибше вивчити методи проектування, критично працювати над помилками та у короткий
термін усувати їх.

а
б
Рисунок 1 – Приклади реалізації функції двох змінних в пакеті Multisim: а – кон’юнкція, б –
заперечення імплікації
Програмний пакет дозволяє також створювати файли з розробленими схемами і
результатами аналізу, що уніфікує звіти студентів з обох навчальних дисциплін.
Версії пакету Multisim з 10 по 13 дають змогу здійснювати розроблення електронних
схем та площинне трасування плат. Версії з 14 і вище дозволяють, крім того, здійснювати 3D
моделювання як самих одношарових та багатошарових плат (до 25 шарів), так і способів
розміщення елементів на них та на макетних платах. У пакеті є також можливість
оперативно змінити 3D вигляд радіоелементу при зміні його типу на електричній
принциповій схемі. Це дає студентам уявлення про повний цикл розробки елементів
комп’ютерної техніки - від принципових схем до монтажних плат та виробляє навички
оптимізації процесів розробки.

Рисунок 2 – Приклад реалізації в пакеті Multisim регістра зсуву
III. ВИСНОВКИ
Запропоновано при викладанні дисциплін «Комп’ютерна дискретна математика» та
«Комп’ютерна схемотехніка» застосувати програмний пакет Multisim, що дозволить
проводити розрахунки, проектування та тестування схем в одному середовищі, суттєво
полегшить сприйняття матеріалу студентами та навчить їх здійснювати повний цикл
розробки елементів комп’ютерної техніки.
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The method of reducing data redundancy using a
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Mariia Dutchak
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Ivano-Frankivsk, Ukraine
I.

INTRODUCTION

Modern information systems are characterized by a large amount of operational information.
In such systems, the tasks of data optimization, storage and transmission are important. Studies of
typical systems for collecting information and managing of technological processes show that most
of the data in such systems are weakly dynamic, and they carry redundant or unsignificant data for
the user. Therefore, the task of reducing redundancy is actual.
This paper proposes a method for reducing data redundancy using a randomization procedure.
The method can be effectively applied before transmitting or storing information in automation
systems in various fields of communication systems and networks.
II.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND PUBLICATIONS

Analysis of modern publications in the field of methods for reducing the information
redundancy [1,2] allows us to conclude that their main characteristics are the compression ratio over
the all range of parameter changing, as well as the complexity of the algorithm. Therefore,
searching of a new methods with optimal parameters is an urgent task.
The paper [3] shows the application of the randomization procedure for noise-immune data
transmission, as well for signal spectrum determination. Potential uses of randomization include
reducing data redundancy.
III.

PRESENTATION OF THE MATERIAL

One of the types of randomization is sorting the sequence in ascending order [3]. This is how
randomization is used in the proposed redundancy reduction method.
As the practice of operating technological objects shows, the information flow of most
processes is not highly dynamic, it means the value of the parameter changes slowly [4], and then
remains practically unchanged for a long time (Figure 1).

- Significant element;

- Unsignificant element

Figure 1 - Information flow of weakly dynamic process
Redundancy of information is formed due to the presence of identical values of the measured
parameter.
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Adaptive and non-adaptive data compression methods are widely used [5-6]. Adaptive
methods are based on the analysis of the states of control objects and adaptive coding. The coding
procedure is based on the identification of significant and unsignificant elements in the information
sequence. When compressed, an element is considered significant if the value of the next one is not
equal to the value of the current one.
It is proposed to apply a randomization procedure to arranging the data of the initial sample in
ascending order, and then apply redundancy elimination by encoding only informative elements.

а)
Significant element;

b)
-Group significant element

- Unsignificant element;

Figure 2 - Example of reducing data redundancy
Figure 2,a shows the dataset arranged in ascending order. The initial array contains the same
informative elements. Therefore, we bring the concept of "group significant" - this is an element,
the value of which is different from the following, and in addition, its value should be equal to one
of the "significant" previous elements.
After arranging the sequence in ascending order, you need to encode the amplitude and
sequence number of significant elements, only the sequence number of significant group elements
and do not need to encode unsignificant ones. Denoting by ха – significant, хg – group significant,
the sequence X can be written:
xa, NXa, 0, NXg, 0, NXg, 0, NXg, ...1, xa, NXа, 0, NXg, 0, NXg, 0, NXg, ... 1, xa, NXа, 0, NXg ...
where NXg, NXa – accordingly sequence numbers of group significant and significant elements in
the initial disordered array X;
“0” – means that it is followed by sequence number of the element with amplitude, the value
of which follows after each new “1”.
Figure 2b shows the sequence obtained after reducing the redundancy of the sequence X
using the proposed method. In this case, the compression ratio is equal:
,

(1)

where nа і ng – accordingly number of significant and group significant elements;
- the number of bits representing the corresponding element x;
- the number of bits representing the sequence number of corresponding element x.
The values of
and
are determined by the Hartley entropy formula [7]:
,

(2)
(3)

where – quantization range, - rounding function to a larger integer, N – the number of
elements in the data frame.
On the basis of the proposed algorithm for reducing data redundancy, a software model was
developed that allows evaluating the compression ratio for various types of files. A series of
Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
41

experiments was carried out with 10 randomly selected files of each of listed types. The research
results are shown in Table 1.
Table 1 - Results of file compression by the proposed method
File type, extension
Range of compression ratio
DOS text, *.txt
0.75-0,86
MS Word document. *.doc
1.09-1,14
application, *.exe
0.98-1.06
BMP picture, *.bmp
2.5-3.9
GIF picture, *.gif
1.25-1.57
WAV audio, *.wav
1.13-1.32
MP3 audio, *.mp3
1.04-1.29
As can be seen from Table 1, the highest value of the compression ratio is achieved for
graphic files such as Windows Bitmap (* .bmp), as well as for Compu Serve GIF (* .gif) files,
which already have their own compression methods. A stable compression ratio is achieved for
audio uncompressed ones such as Windows Media File (* .wav) and compressed files with highperformance MP3 algorithms. The negative compression ratio for DOS text files is explained by the
fact that the proposed method is effective for information in which the elements are repeated in
groups. Because the text has virtually no repetition of the same characters in a row, this method is
not effective.
IV. CONCLUSIONS
Thus, the proposed method for reducing data redundancy is effective and can be applied both
independently and in combination with other lossless compression methods. Also, the method is
especially effective for information coming from sensors and other information sources in industry
and manufacturing, where processes have low dynamics. The application of the proposed method
together with the well-known standard compression methods makes it possible to further reduce the
amount of final information for storage or transmission.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Многоагентные системы принятия решений представляют особый интерес для
проектирования эффективных систем управления сложными процессами. Учитывая факт
наличия собственного Искусственного Интеллекта, Агенты способны к самоорганизации и
накоплению знаний, что является очень важным в процессе принятия решений при
управлении процессами с динамическим пространством состояния [1,2].
Большинство алгоритмов и моделей Искусственного Интеллекта, и для накопления
знаний Агентами, реализованы на базе нейронных сетей, генетических алгоритмов, нечеткой
логики, модели коллективного разума и поведения [3,4]. Используемые модели
обеспечивают как качественное, так и количественное обеспечение функциональности
Много-Агентной системы, однако, в процессе моделирования коалиционных МногоАгентных систем возникают затруднения связанные с процессом представления коалиции и
динамические процессы в топологии и реконфигурации коалиции.
В данной работе представлен метод описания коалиционной Много-Агентной системы
принятия решений на базе мембранных систем [5,6].
II. ТОПОЛОГИЯ МЕМБРАННЫХ СИСТЕМ
Первые работы в области мембранных систем (Membrane Computing / p-Systems) были
опубликованы Г. Пэун в конце прошлого века [5,6]. В настоящее время данное направление
исследования получило широкое распространение среди разработчиков, как теоретических
моделей, так и методов прикладного направления [7].
На Рисунке 1 представлены способы графического и математического описания
топологии мембранной системы.
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Рисунок 1 – Способы графического описания топологии мембранной системы
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На Рисунке 1 представлено:
a) Диаграмма Венн, которая содержит: множество элементарных мембран
(2,3,5,6,7,9,10,11); множество сложных мембран (1,4,8); множество регионов ограниченные
мембранными структурами; и внешняя мембрана.
b) Граф диаграмма – представляющая описание параллельных и конкурирующих
процессов;
c) Формальная модель представленная в виде математической формулы.
III. СТРУКТУРА КЛЕТОЧНОГО АВТОМАТА НА БАЗЕ МЕМБРАННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Предлагаемая структура клеточного автомата представлена на Рисунке 2.
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Рисунок 2 – Структура клеточного автомата на базе мембранных вычислений
Функционально клеточный автомат (Cells) представляет собой асинхронный процессор
для обработки данных. Область действия клеточного автомата представлена в виде
ограниченного пространства Environment. В структуре клеточного автомата мембрана
выполняет две функции: Input() – ввод данных о состоянии пространства Environment; и
Output() – вывод данных для воздействия на пространство Environment. Внутреннее
пространство клеточного автомата Region представляет состояние клеточного автомата и
реализовано в виде памяти для хранения входных и выходных данных. Алгоритмические
основы клеточного автомата обеспечены базой знаний Knowledge, которая состоит из
множества методов Methods (модели нейронных сетей, нечеткой логики, генетических
алгоритмов и др. [8-14]) и данных Data. Само вычислительное устройство представлено в
виде функционального блока Processing.
IV. ПРИМЕР ЭВОЛЮЦИИ ТОПОЛОГИИ КОАЛИЦИОННЫХ МНОГО-АГЕНТНЫХ СИСТЕМ
Пусть задано множество Агентов (Agent 1 – Agent N) [10,12,13,14]. Каждый Агент
представляет собой клеточный автомат. В исходном состоянии, каждый Агент решает свои
задачи, при этом взаимодействуя с другими Агентами. В процессе функционирования
системы возникают общие интересы, которые могут привести к формированию коалиций
(Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Пример эволюции топологии коалиционных Много-Агентных систем
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На Рисунке 3 представлены результаты эволюции топологии Много-Агентной системы,
которая совпадает с моделью мембранной системы, представленная на Рисунке 1:
a) Каждый Агент принимает решения самостоятельно;
b) В процессе функционирования Агенты формировали три коалиции: Collaboration 1,
Collaboration 2, Collaboration 3;
c) Коалиции Collaboration 1 и Collaboration 2 объединили свои действия в
Collaboration 1-2, остальные Агенты объединили свои действия в коалицию
Collaboration 3-N.
V. ВЫВОДЫ
В данной работе представлены результаты проектирования и моделирования
коалиционной Много-Агентной системы принятия решений на базе мембранных
вычислений. Также представлена структура клеточного автомата на базе мембранных
вычислений, которая содержит порты ввода-вывода, память для хранения данных и базы
знаний, и вычислительный блок. Функциональность клеточного автомата соответствует
поведению живой клетке.
Дальнейшие исследования предусматривают проектирование клеточного автомата на
базе перестраиваемых архитектур FPGA.
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Дистанционное преподавание технических
дисциплин для студентов инженерных
специальностей
Виктор Абабий, Виорика Судачевски, Сильвия Мунтяну,
Виктория Алексей, Олеся Борозан
Технический Университет Республики Молдова
г. Кишинев, Республика Молдова
I. ВВЕДЕНИЕ
В результате коронавирусной пандемии наиболее пострадавшим является процесс
образования. Так как учебный процесс предусматривает скопление большого количества
людей в одном здании, или в одном помещении, то вероятность взаимного заражения
значительно возрастает. С целью уменьшения процесса распространения инфекции многие
учебные заведения Республики Молдова перешли на дистанционную форму преподавания,
что привело к снижению качества образования, особенно для инженерных специальностей,
где процесс преподавания предусматривает технологическую поддержку в виде:
учебных/лабораторных/экспериментальных стендов и измерительного оборудования. В
Техническом Университете Молдовы этот недостаток решили при помощи проектирования и
внедрения виртуальных лабораторий с дистанционным доступом к техническим ресурсам.
Целью данной работы является обмен опытом в организации дистанционного
преподавания технических дисциплин для инженерных специальностей в Техническом
Университете Молдовы.
II. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ
Тенденции развития инновационных технологий в области образования требуют
комплексный подход для объединения таких методов как: обучение, проектирование,
программирование, моделирование, тестирование и онлайн оценка. Данный подход более
детально описан авторами в работах [1,2,3], где указаны основные концепции и
преимущества обучения на основе информационных технологий. Благодаря наличию
передовых технологий образовательный процесс может быть радикально улучшен, что
подразумевает повышение успеваемости, развитие профессиональных навыков у студентов в
соответствии с ожиданиями компаний-бенефициаров и потребностями рынка труда. Авторы
сосредоточены на идее использования открытого доступа, открытых технологий, открытых
данных, результатов открытых исследований, открытого лицензирования, открытой
аккредитации, открытой сертификации, открытой политики и, конечно же, открытых
образовательных ресурсов. Идеи, продвигаемые авторами, направлены на создание открытой
образовательной системы, в которой любой студент имеет доступ к новейшим
образовательным и исследовательским методам и технологиям.
Для внедрения вышеизложенных идей в образовательный процесс Технического
Университета Молдовы рассматривается возможность применения интерактивной среды
проектирования NI LabVIEW (LABoratory Virtual Instrument Engineering Workbench),
разработанная компанией National Instruments (NI), в сочетании с платой расширения NI
myDAQ, которая ориентирована на исследование и тестирование аналоговых и цифровых
электронных схем [4,5].
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III. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
Для обеспечения дистанционного преподавания технических дисциплин для студентов
инженерных специальностей предусмотрено применение комплекса учебных и программных
систем предлагаемые компанией NI [4,5], который включает: NI myDAQ with NI LabVIEW and
Multisim; mySTEMTM Project Board for NI myDAQ; myProtoBoard for NI myDAQ; Basic Parts Kit
for NI myDAQ si NI LabVIEW Student Edition Software Suite.
Модуль NI myDAQ with NI LabVIEW and Multisim - это высококачественный модуль
виртуальных измерительных приборов, который предлагает пользователю возможность
создавать прототипы систем и тестировать электронные и электрические схемы.
Модуль расширения проекта mySTEMTM Project Board for NI myDAQ - является важным
инструментом для разработки систем управления, тестирования, исследования и
функционального моделирования электронных и электрических схем.
Модуль расширения myProtoBoard for NI myDAQ
предназначен для прямого
подключения к модулю NI myDAQ. Данный модуль предоставляет пользователю
пространство для сборки аналоговых и цифровых электронных схем, подключение
функциональных тестовых сигналов и измерение выходных сигналов.
Базовый набор электронных компонентов Basic Parts Kit for NI myDAQ необходимый
для разработки проектов на основе аналоговых и цифровых электронных схем.
Пакет программного обеспечения NI LabVIEW Student Edition Software Suite
функционально обеспечивает пользователя теми же функциями, что и стандартная среда
разработки NI LabVIEW [4,5].
На рисунке 1 представлено взаимодействие основных компонентов системы для
обеспечения дистанционного преподавания технических дисциплин для студентов
инженерных специальностей.
Assembly of analog circuits

I/O D/A
Signals

USB Com

Рисунок 1 – Взаимодействие основных компонентов системы для обеспечения
дистанционного преподавания технических дисциплин
Процесс исследования электронных и электрических схем.
На основе набора электронных компонентов Basic Parts Kit for NI myDAQ на модуле
расширения myProtoBoard for NI myDAQ собирается электронная или электрическая схема,
предназначенная для исследования (Assembly of analog circuits). На входе исследуемой схемы
подаются сигналы AGND и AO0. Для сравнительного анализа результатов распространения
тестового сигнала по исследуемой схеме производится измерения в точках (AI0+ AI0-) и
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(AI1+ AI1-). Для генерации тестовых сигналов и визуализации результатов исследования
используется пакет программного обеспечения NI LabVIEW Student Edition Software Suite
совместно с модулем NI myDAQ with NI LabVIEW and Multisim.
На рисунке 2 представлена функциональная схема для дистанционного доступа
студентов к ресурсам системы преподавания, где имеем множество студентов User 1 – User
N подключенные к сети Internet, и виртуальная образовательная лаборатория TUM: Virtual
Educational Laboratory содержащая: ЭВМ с платформой Service Provider для мониторинга
доступа к ресурсам, модуль NI myDAQ, модуль расширения myProtoBoard for NI myDAQ с
собраний схемой для тестирования Tested Scheme.
TUM: Virtual Educational Laboratory
System
Monitoring

Tested Scheme

Link

Internet

User N

User 3

myProtoBoard
NI myDAQ

Virtual
Profile 1
Virtual
Profile 2
Virtual
Profile 3

MUX

User 2

User 1

User Interface & Access Control

Teacher
Service Provider

USB

Virtual
Profile N

Рисунок 2 – Функциональная схема для дистанционного доступа студентов к ресурсам
системы преподавания
Для обеспечения дистанционного доступа к ресурсам myDAQ были протестированы
три приложения: Remote Desktop Control, TeamViewer и Microsoft Teams [6]. В результате
сравнительного анализа была выбрана технология Microsoft Teams, которая обеспечивает:
групповой доступ к ресурсам, передача видео и звука в процессе преподавания, и передача
каждому студенту в отдельности права для управления ресурсами myDAQ.
Управление доступом студентов к ресурсам системы осуществляется преподавателем
Teacher и реализовано в виде учётных записей Virtual Profile.
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Investigation of the application of the algorithm
of subexponential complexity for solving the
SAT problem in the case of an unsolvable
problem
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I.

INTRODUCTION

Nowadays, the transition to a new element base of control systems is underway in railway
transport. Their design includes the solution of the Boolean formulas feasibility problem (SAT
problem). The peculiarity of solving this problem in control systems is finding a solution in realtime. In this paper, the possibility of improving the process of designing control systems based on
Boolean functions using the algorithm of subexponential complexity of solving the SAT problem
[1] for the case of an infeasibility function.
II.

THE ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND PUBLICATIONS

In works [3-7] the application of the SAT problem at verification of software and hardware of
modern computers is considered; in the design of *FPGA* in solving problems of automation of
evidence related to the verification of the inconsistency of the set of disjuncts in the calculation of
statements. Also in cryptographic analysis [8] the SAT problem is used, because encryption
algorithms can be considered in terms of KNF (conjunctive normal form). In this paper, we
consider the problem solution application in subexponential [1] time for the case of an unfeasible
function for control systems in railway transport.
III.

PRESENTATION OF THE MATERIAL

Presentation of the material. The Boolean formulas feasibility problem(SAT problem) arises
at designing specialized computer control systems. One of the implementation steps is the
construction of Boolean functions: f ( x1 , x2 ,.., xn ) in the conjunctive form of the record

f ( x1 , x2 ,.., xn )  ( x111  x212  ...  xn1n )  ...  ( x1 m1  x2 m 2  ...  xn mn ),
where

(1)

 x ,при   1
.
xi   i
 хi  при   0

During the implementation of the algorithm based on (1) a Boolean matrix B is built, in which
_

_

_

the columns correspond to the variables ( X 1 , X 2 ,.., X n ) and ( X 1 , X 2 ,.., X n ) , and there is the
disjoint of the Boolean function in the rows. In the general case, the number of columns in the
matrix B is 2n, and the number of rows is equal to the number of disjoints m in the Boolean
function.
The SAT problem can be considered as a coverage problem [2]. That is, if there is a coverage
of rows by units from non-inverted columns in the matrix B, then the function f is feasible,
otherwise, if there is no such coverage, it is infeasible. During the implementation of the algorithm,
Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
49

we build a set of vectors H ( i ) (h1 , h2 , ... , hn ) . The principle of construction is the following: if
variable X i



covers each unit of the j-th line in the matrix B, then h j = j, otherwise h j = 0.

Determine for each H ( i ) (h1 , h2 , ... , hn ) weight characteristic pi.. equal to the number of
components h j in this vector of non-zero. Further, it may be necessary to study a subset of two




X i and X j or more variables.This subset are characterized by a combined vector H (i , j ,..) in
which the components of the same name are combined on the basis of the disjunction :

i  i  i; i  0  i; 0  i  i; 0  0  0.
(2)
The procedure for the SAT problem is developed and the algorithm of subexponential
complexity at   1 which gives the possibility to find all sets of variables on which
f ( x1 , x2 ,.., xn ) accepts value true is offered. If the Boolean function does not have a solution, which
is quite possible during designing real systems, the question arises as to which sets of variable
values give the maximum number of true disjoints
f ( x1 , x2 ,.., xn ) . The answer is given by the
( i , j ,..)
obtained vectors H
, which are built in the obtained algorithm. And on the one hand completely
cover all possible options, and on the other do not contain redundant information. Analysis of
vectors H (i , j ,..) with the corresponding maximum pij... for the whole set of constructed vectors H (..)
determines the predicates (ie the conditions of the projected system that do not allow to achieve the
true value, and require additional consideration and analysis).

IV. CONCLUSIONS
The report presents the possibility of improving the process of designing control systems
based on Boolean functions using the algorithm of subexponential complexity of solving the SAT
problem [2] for the case of an infeasible function.
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I. INTRODUCTION
The activity of almost any organization is associated with the need to use modern
technologies for collecting, processing and storing information. In this regard, the inevitable
emergence of threats to information security, which must be addressed in a timely manner to avoid
loss of integrity, confidentiality and availability of information and damage to the activities of the
organization. Increased attention to information security issues is due to the increasing number of
incidents involving the loss and disclosure of information or the loss of control over it. Therefore,
the urgent task is to develop the fundamentals of information security and applied research.
In general, the subject of information protection can be presented in the form of a scheme
THREATS – VULNERABILITIES – ASSETS, where the interaction of components occurs under
the influence of information security measures. Information protection combines the use of
technical means and organizational measures.
II. ANALYSIS OF LATTER RESEARCH AND PUBLICATIONS
Creating an information security system requires solving problems that are aimed at
protecting formalized information. In this case, you can form and use the methods of information
theory to calculate the exact parameters that reflect the degree of security of the object or system.
However, for a comprehensive assessment of the degree of security often have to use expert
methods to assess those parameters that can not be calculated using a theoretical and informational
approach. Modeling of information security measures should take into account both the presence of
uncertainty due to lack of information or complexity of the system, and the availability of
qualitative information about the system [1].
The difficulty of assessing information security risks is that there are no generally accepted
approaches and methods for such assessment. Risk factors (threat, vulnerability, damage) are
analyzed using heuristic methods, as a result of which it is possible to obtain data that differ
significantly if the examination was conducted by different experts [2]. In addition, the risk
assessment procedure is a time consuming task.
Random process theory, graph theory, fuzzy set theory, game theory, evolutionary modeling,
etc. are used to create and study information protection systems. The differences between the
models are mostly in the content and characteristics of the input and output parameters. Widespread
modeling methods based on informal systems theory: structuring methods, evaluation methods and
methods for finding optimal solutions [3, 4].
III. PRESENTING MAIN MATERIAL
Management of information security of the object can be implemented using mathematical
modeling in combination with expert evaluation methods. This paper will consider the method of
analysis and assessment of information security risks using elements of graph theory.
Information security risk is defined as the result of multiplication of financial costs (losses)
associated with security incidents on the likelihood that they will be realized [5]. This definition is
suitable when considering different architectures of information systems. Information can exist in
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various forms. But no matter what form the information takes, it must always be adequately
protected.
Information security risk assessment consists of three main stages: threat identification,
vulnerability identification, asset identification [6]. The process of information security risk
assessment is as follows:
1) Definition of information assets, establishing the value of assets;
2) Analysis of threats, determination of the probability of threats;
3) Identification of vulnerabilities of information assets, determination of the degree of
vulnerability;
4) Calculation of the probability of occurrence of an event related to the implementation of
threats (use of vulnerabilities);
5) Combining the importance of information assets and the possibility of incidents, the value
of information security risk for the information asset is calculated.
The set of vulnerabilities V of the system can be represented as the Cartesian product of the
set I levels of violators that can realize the threat, and the set of states S of the system in which
the vulnerabilities exist: V  I  S . According to graph theory [7], the attack graph is a graph
representing all possible sequences of actions of the violator for realization of threat. Such
sequences of actions are called ways of attacks (fig. 1).

Figure 1 – Graph of attack
There are the following types of attack graphs [8, 9]:
• state enumeration graph – in such graphs, the vertices correspond to triplets (s, d , a) , where
s is the source of the attack, d is the target of the attack, and a is the elementary attack (or the use
of the vulnerability); arcs indicate transitions from one state to another;
• condition-oriented dependency graph – the vertices correspond to the results of the attacks,
and the arcs correspond to the elementary attacks that lead to such results;
• exploit dependency graph – vertices correspond to the results of attacks or elementary
attacks, arcs reflect the relationships between vertices – the conditions necessary to perform the
attack and the consequence of the attack.
The information protection system is presented in the form of an oriented graph G  (T , S ) ,
where the vertices T  {ti }, i  1, 2, 3, , n are threats to assets by attackers, and the arcs S – their
connections [10]. Note that a threat placed at a certain vertex of a graph can be targeted at one or
more assets; in turn, one asset can be placed in parts in several vertices.
Note that not all threats can be implemented directly – the implementation of some attacks
becomes possible only if the implementation of "parental" threats. The set of threats and
connections, as well as their parameters are determined by experts. Through the use of such a data
set and the described structure, it is possible to eliminate the shortcomings of the security model, in
which each threat is opposed to its own means of protection.
Each threat is matched with the following parameters: ti is the frequency of threat t i ; pti is
the likelihood of a threat, for example, due to the successful use of a vulnerability. According to the
formula for calculating the cost of risk, we calculate the probable losses from the implementation of
individual threats:
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k1

Rti   ti pti dti c(ak ) ,

(1)

k 1

where k1 is the number of assets targeted by the threat t i , i  1, 2, 3, , n ; c(ak ) is value of asset
ak  Ati ; Ati is a set of assets or resources to which the threat t i is directed. The coefficient of
damage (destruction) d ti  [0;1] , which expresses the degree of destructive effect of the threat t i on
assets [10], can serve as a criterion for selection (selector) of those assets that are subject to the
destructive effect of the threat t i .
Calculating the probable losses from the implementation of threats on some path M (t , t  )
(m, r – the number of "parent" and "daughter" threats, respectively):
m

r

RM (t ,t  )  Rt   p(ti , t j ) Rt j ,

(2)

i 1 j 1

and comparing them with the cost of providing protection:
n

FM (t ,t  )   Fti ,

(3)

i 1

where Fti are the cost of providing protection against the implementation of the threat
ti  M (t , t  ) , we can develop recommendations for decision making [11, 12].

IV. CONCLUSIONS
Thus, the use of a model that combines the application of formal mathematical theory and
informal methods, in particular, expert evaluation and search for optimal solutions, will solve the
applied problem of minimizing the risk of possible damage in the field of information security.
Such models can be used in the security audit phase to identify vulnerabilities in the security system
and predict the actions of an attacker.
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I. INTRODUCTION
The most important aspect of the present time is global information integration based on the
construction of computer networks and their interconnection via the internet. The complexity of the
logical and physical organization of modern networks leads to objective difficulties in solving
issues of network management and protection.
When solving problems related to diagnostics and protection of network resources, the central
issue is the prompt detection of network conditions leading to the loss of working capacity,
destruction, distortion or leakage of information.
Today, an actual task is to find effective methods for unacceptable events (anomalies)
detecting in the operation of the network. The main requirement for these methods is the ability to
detect arbitrary types of anomalies, including new ones, as well as impacts distributed over time.
II. ANALYSIS OF RESENT RESEARCH AND PUBLICATIONS
At the moment, research in this area is being intensively continued. The general approach
underlying these studies is to search for methods of analysis that can reveal abnormal states of
information resources in the form of deviations from the usual ("normal") state.
On the whole, the efficiency of solving problems of diagnostics and protection of network
resources depends on the efficiency and accuracy of the apparatus, which determines the "normal"
state and fixes the deviation. A special role is played by the problem of detecting abnormal
conditions in the network operation, which are distributed in time [1].
III. PROBLEM STATEMENT AND THE PROPOSED METHOD
The article proposes the development of the wavelet analysis method for network traffic
modeling, which provides increased reliability of decisions by the intrusion detection system under
conditions of parametric uncertainty of information processes. Information system of personal data
(ISPD) security administration automation contour with automatic management for the base of rules
support, that increase the efficiency of the accepted decisions, was developed.
Threshold substantiating method for the anomalous activity of ISPD subjects was proposed
that is a development of methods for recognizing the theory of statistical solutions for the intrusion
detection problem.
The technical requirements for the protection of personal data during their processing in the
personal data information system (ISPS) include the detection of intrusions based on continuous
analysis of network traffic over a period of time. Traffic is considered as a one-dimensional digital
data array in the form of a numerical series f(ti), given at discrete moments of time ti.
Hence the mathematical model of network traffic takes the form (1):
f (t i )  q m (t i )  qc (t i )   a (t i ) +  ф (t i ) .
(1)
Parametric uncertainty is established by the first two components of the series (qm, qc), which
complicates the description of network traffic by known methods of statistical or harmonic analysis.
The article hypothesizes the possibility of the components description with the mathematical
model of network traffic by the methods of wavelet analysis theory.
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The complexity of algorithms for detecting anomalies in real-time network traffic, as well as
low reliability of detection reduce network performance. The research showed that the traffic of the
telecommunications network, which changes over time, is multiscale, and the difference between
anomalous and background traffic differs in different frequency bands. As a result, in some
frequency band the energy of anomalous traffic fragments is quite high, and the anomaly can be
easily detected.
Wavelet transforms allowed to estimate the characteristics of an arbitrary signal in the
frequency domain and to distinguish the emergency state of the network from the normal one [1].
Performing a wavelet transform allowed to select the most important information as a signal
that corresponding to oscillations with high amplitude, and to ignore the information in oscillations
with low amplitude as a noise component. In this case, the characteristic details that may go
unnoticed at one resolution can be easily detected at another.
Studies have shown that it is advisable to use the scaling function φm,k(t) and Haar wavelet
ψm,k(t) for network traffic monitoring.
Wavelet analysis, with a consistent increase in the values of m, leads to the form of rapid
iterative calculations of wavelet coefficients. The equations for calculating wavelet coefficients
provide the implementation of fast wavelet analysis of one-dimensional numerical series based on
the pyramidal algorithm for calculating wavelet coefficients (Mallat algorithm), which allows to
analyze the frequency-time representation of the signal by low-frequency and high-frequency
components [2].
The expression of the wavelet model shows the possibility of approximating any arbitrary
function f(ti) by a set of simple local functions φm,k(t) and ψm,k(t), which completely cover the space
by changing the offset parameter (k) and orthogonal on different levels of scale parameter
values (m).
The implementation of the wavelet model in the of training and analysis modes to determine
the current level of anomalies of information processes allowed to establish the dependence, which
allowed to eliminate the trend and cyclical component and at a certain level of resolution to assess
the activities of ISPD. Thus, wavelet analysis allowed to adequately describe non-stationary in time
and heterogeneous in space information processes of ISPD.
The substantiation is based on the method of statistical solutions for the problem of testing the
two-alternative hypothesis. In order for the problem of intrusion detection to find mathematical
content, indicators of the probability of false alarm and intrusion omission were introduced [3].
Using the ratios of finding the current level of anomaly and the false alarm rate, the maximum level
of anomaly of network traffic is calculated according to the accepted criterion of optimality.
IV. CONCLUSIONS
Thus, the proposed method and algorithm for calculating the threshold of anomalous activity
of network entities is the development of recognition methods of the theory of statistical decisions
in the problem of intrusion detection. The proposed solution for the ISPD security problem in
conditions of parametric uncertainty of information processes is the security monitoring automation
based on wavelet analysis that allows to increase the probability of intrusions detection by 10-12%
with a probability of detection is equal to 0.78-0.88 with false alarms not more than 0.05.
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I. ВСТУП
В даний час у зв’язку із запровадженням в навчальних закладах дистанційної та
змішаної форм навчання все більшої популярності набувають різноманітні комп’ютеризовані
системи. При цьому найбільш затребуваними виступають такі освітні продукти, які
характеризуються універсальністю використання інформаційних навчальних ресурсів,
можливістю функціонування на різних апаратно-програмних платформах, з різними рівнями
технологій дистанційного навчання, повною чи частковою автоматизацією функціонування
системи та інтеграції з іншими типами інформаційних систем та середовищ.
В процесі створення сучасних автоматизованих програм та середовищ розробники
використовують різноманітні методи та інструментальні засоби, основне призначення яких
полягає в аналізі, структуризації та пошуку прихованих закономірностей у великих об’ємах
складно структурованих даних. Фундаментальною проблемою в подібних задачах виступає
розробка алгоритмів для подальшої програмної реалізації та дослідження особливостей їх
застосування в процесі виконання математичних обрахунків. Тому вивчення відомих та
розробка нових алгоритмів автоматизації навчальних процесів є важливою та актуальною
задачею.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Для вирішення задач побудови автоматизованих систем розроблено чимало алгоритмів,
які реалізовані з використанням різних підходів. Зокрема широкого застосування в
дослідженнях набули метод опорних векторів, теорія множин, нечіткі правила, генетичні
алгоритми, нейронній мережі, математична статистика, лінійна регресія.
При цьому головною проблемою застосування того чи іншого методу є складність
підбору параметрів алгоритму під конкретну задачу. В даний час ця задача вирішується
шляхом побудови гібридних адаптивних алгоритмів, які підлаштовують свої параметри в
процесі вирішення поставленої задачі [1].
Сьогодні відомо багато гібридних методів, розроблених з метою підвищення швидкості
і точності обрахунків та уникнення деяких обмежень систем. Аналіз відомих систем дає
можливість виділити наступні класи гібридних методів [2]:
1) одночасне паралельне виконання двох методів з подальшим комбінуванням
результатів;
2) включення деяких правил фільтрування змісту в системи сумісного фільтрування
(наприклад, доповнення матриці переваг);
3) включення деяких правил сумісного фільтрування в системи фільтрування змісту;
4) побудова загальної моделі, яка включає правила обох методів.
В роботі пропонується використати четвертий клас гібридних методів, який полягає у
побудові моделі адаптивного модуля із застосуванням комбінації методу градієнтного спуску
на основі алгоритму зворотного поширення помилки і методу найменших квадратів.
Застосування даного алгоритму дозволяє вирішити задачу автоматичного формування
нечіткої бази навчальних правил шляхом паралельного та одночасного уточнення параметрів
нейронної мережі.
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III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На основі запропонованої нечіткої моделі адаптивного модуля побудована нейронечітка мережа, що складається із 5-ти шарів [3], в якій висновки формуються на основі
апарату нечіткої логіки, а відповідні функції істинності підлаштовуються із використанням
алгоритму навчання нейронної мережі.
Вся база нечітких знань буде визначатись сукупністю правил виду:
ЯКЩО P1 і P2 і … і Pi , ТО R j ,
де кожен з параметрів студентської моделі Pi приймає значення з множини  H , C , B , що
визначена на проміжку [0..1] ( H  «низький» – [0..0,4), C  «середній» – [0,4..0,8) та B 
«високий» – [0,8..1] відповідно);
R j – номер певного режиму навчання, причому R j   R1 , R2 , R3  , ( R1 – режим перенавчання,

R2 – режим донавчання, R3 – режим навчання) [3].
Тобто кожне правило буде представлено як кон’юнкція відповідних висловлювань, а в
якості функції приналежності буде виступати функція вибору режиму навчання з певним
коефіцієнтом достовірності.
На першому етапі (1-й шар мережі) використовується нечітка система виводу, в
результаті чого визначається ступінь істинності кожної умови окремого правила. Для цього
до фактичного значення вхідної змінної Pi застосовується функція приналежності

відповідної терми з множини  H , C , B .
Після чого для визначення ступеня істинності всього правила (2-й шар мережі)
застосовується операція, яка відповідає логічній операції, що зв’язує його антецеденти.
Оскільки в правилі використана кон’юнктивна форма запису, то в якості операції визначення
істинності вибрано функцію мінімуму min. Отримані показники істинності застосовуються
для «відсікання» по висоті функцій приналежності всіх термів висновку даного правила.
Таким чином, для кожної терми висновку формується своя нечітка множина.
3-й шар мережі виконує функцію композиції нечітких множин, що описують різні
терми однієї і тієї ж змінної (з використанням функції максимуму max). При цьому
результуюча (об’єднана) множина конструюється як поточний максимум по всіх вихідних
множинах. В результаті для кожної змінної висновку формується окрема нечітка множина.
У наступному шарі коефіцієнти висновків кожного правила оцінюються із бажаними
(експериментально підтвердженими) коефіцієнтами висновків та з використанням
ітераційного методу найменших квадратів знаходять оптимальні параметри вузлів
четвертого шару.
І нарешті, на заключному етапі, вихідна реакція  a ( R j ) порівнюється з еталонним
значенням  e ( R j ) :
1 m
 (e ( R j )  a ( R j ))2 ,
2 q 1
де m – кількість правил в навчальній вибірці;
 e ( R j ) – бажане (еталонне) значення функції приналежності для вхідного вектора Pi ;
E

 a ( R j ) – обчислене нейронною мережею значення рівня активації k -го правила
(результуюче значення функції приналежності для вхідного вектора Pi ).
Аналізуючи значення відхилення методом зворотного поширення помилки
модифікуються параметри вузлів першого шару. При цьому знайдені на першому етапі
коефіцієнти висновків правил не змінюються. Ітераційна процедура настроювання
продовжується поки відхилення перевищує заздалегідь установлене значення похибки.
Блок-схема запропонованого гібридного алгоритму представлена на рис. 1:
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Рисунок 1 – Блок-схема гібридного алгоритму навчання
IV. ВИСНОВКИ
Запропонований гібридний алгоритм дозволяє вивести нечітку базу правил, яка
моделює поведінку студента з різним рівнем поточного засвоєння знань та підібрати
оптимальні ваги для параметрів нейронної мережі. В адаптивному модулі навчальної
системи завдяки цьому зростає швидкість виконання обчислень, підвищується точність
обрахунків та відповідно забезпечується вищий рівень якості дистанційної освіти.
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I. ВСТУП
При проектуванні інформаційно-вимірювальних каналів комп’ютерних систем виникає
проблема забезпечення прийнятної продуктивності із збереженням точності. Вирішити таку
проблему можна за рахунок вдосконалення апаратної частини.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Характеристики інформаційно-вимірювальних сигналів первинних перетворювачів не
завжди дозволяють ефективно застосовувати традиційні методи опрацювання. В [1, 2]
розглянуто методи опрацювання, що ґрунтуються на використанні частотних характеристик
сигналів сенсорних елементів перетворювача. В роботі [3] запропоновано аналітичні,
алгоритмічні та схемотехнічні рішення пристроїв цифрового опрацювання імпульсних
сигналів первинних перетворювачів витрати газових середовищ, представлених
послідовними бінарними реалізаціями. Розроблений цифровий пристрій табличного типу
забезпечує розрахунок інформаційної ентропії фіксованої бінарної вибірки сигналу, що
дозволяє розширити функціональні можливості цифрових засобів опрацювання сигналів.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні великої популярності набуло використання програмованих логічних схем
(ПЛІС). За допомогою таких платформ можна описати логіку роботи цифрового пристрою. З
огляду на вище сказане, розроблено програму, що дозволяє описати оцінки швидкості
роботи функції медіани та є найоптимальнішим з погляду функціонального моделювання.
Текстовий опис, запропонований для оцінки швидкості роботи медіани для n  2049 подано
на рисунку 1 а та 2 а.

Рисунок 1 – а) Оцінка роботи медіани для 1 блоку;
б) Результати функціонального моделювання роботи медіани
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Результати функціонального моделювання, у вигляді фрагментів часових діаграм
вхідних та вихідних сигналів (у середовищі Altera MAX+plusII, WaveForm Editor ), подано на
рис. 1 б та 2 б.

Рисунок 2 – а) Оцінка роботи медіани для 1 блоку;
б) Результати функціонального моделювання роботи медіани
В таблиці 1 фрагментарно подано результати часового аналізу оцінки роботи медіани.
Таблиця 1 – Результати часового аналізу роботи медіани

Отже, з огляду на отримані результати, в роботі розроблено алгоритмічне рішення для
оцінки використання методу попереднього опрацювання сигналів, зокрема методу ковзної
медіани. Встановлено, що такий метод дозволяє зменшити кількість операцій порівняння, а
також є простим у використанні.
IV. ВИСНОВКИ
Отже, на основі проведених досліджень встановлено, що використання методу ковзної
медіани є ефективним методом, оскільки реалізація пірамідальної схеми умовних
конструкцій дозволяє зменшити кількість операцій порівняння, що робить такий метод більш
простим та ефективним, а максимальний час спрацювання при цьому складає 26,5 нс.
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I. ВСТУП
Основним методом дослідження якості активності в соціальних мережах є обчислення
коефіцієнту залучення (Engagement Rate або ER). Коефіцієнт залучення – це показник, що
використовується для оцінки рівня залучення аудиторії на основі створеного вмісту певної
сторінки в соціальних мережах[1].
TE
ER 
* 100 .
(1)
TF
де, ER – Engagement Rate (Коефіцієнт залучення);
TE – Total Engagement (Загальна кількість взаємодії);
TF – Total Followers (Загальна кількість підписників).
Цей коефіцієнт забезпечує більш точне відображення якості вмісту сторінки, ніж
просто розгляд окремих абсолютних показників, таких як кількість оцінок «подобається»,
коментарів, поширень тощо. Це актуальний показник в сучасності, адже соціальні мережі
давно стали хорошим інструментом для просування бренду чи бізнесу. Завдяки цьому
коефіцієнту вираховується рівень якості ведення сторінки у соціальних мережах.
Основний недолік коефіцієнту залучення є неможливість розрізнити взаємодії, які
можуть бути важливішими за інші. Наприклад коментування чи поширення може мати
більшу важливість ніж оцінка «подобається». Однак дана метрика не враховує цього, тому у
ній всі взаємодії рівні у розрахунку.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В роботі [1] обґрунтовано доцільність використання коефіцієнту, виведено формулу і
наведено приклад роботи даного методу, але в недоліках вказано, що не враховується
важливість певної взаємодії відносно іншої. В роботі [2] вдосконалено метод і
запропоновано декілька інших варіантів розрахунку коефіцієнту в залежності від
необхідності. З поміж інших необхідно виокремити метод Factored Engagement Rate
(Коефіцієнт залучення факторів) в якому описується, що деякі взаємодії можуть бути
важливішими факторами ніж інші, саме тому в формулі вони множаться на певний ваговий
коефіцієнт. В даній статті приклад цієї формули виглядає так[2]:
TC * 2  OAE
cwER 
* 100 .
(2)
RPR
де, cwER – Comment-weighted ER (Коефіцієнт залучення зважений коментарями);
TC – Total Comments (Загальна кількість коментарів);
OAE – All Another Engagement (Всі решту взаємодії);
RPR – Reach per post (Охоплення за публікацію).
Отже, приклад дослідження нової метрики для даного коефіцієнту існує, проте він не
охоплює всі можливі варіанти застосування, а також не розкриває можливі взаємодії у всіх
популярних соціальних мережах. Також цей фактор не враховує, те що користувач може
одночасно поставити «сподобалось», прокоментувати і поширити, що означатиме, що його
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дії тричі пораховано окремо, тому це буде не зовсім правильне визначення унікальної
активності на сторінці.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З огляду на раніше наведені неточності, запропоновано розділити два показники на дві
різні сутності, коефіцієнт залучення ER вираховуватиме кількість тільки унікальних дій з
будь-яким дописом. Також вводиться нове поняття «індекс активності» (AI – Activity Index).
За допомогою цього індексу вирішуватиметься проблема переваги важливості певного
показника над іншим, за допомогою вагових коефіцієнтів в кожній конкретній ситуації. Для
вирішення наведених раніше неточностей запропоновано наступний алгоритм оптимізації
дослідження якості активності в соціальних мережах, а саме алгоритм побудови і розрахунку
показника індексу активності.
1. Першим кроком є визначення соціальної мережі, адже в кожній мережі є свої певні
показники, які можуть не бути присутніми в інших.
2. Визначення типу аналізуючого поста. Для кожного виду поста різні параметри
відіграють різну роль. Наприклад для поста з відео важливими є кількість переглядів і
кількість показників «сподобалось» чи коментарів, а для поста з текстом чи фотографією,
кількості переглядів немає, враховуються тільки кількісний показник «сподобалось» чи
кількість коментарів тощо, відносно цього і змінюватиметься загальна формула враховувати
коефіцієнту залучення.
3. Визначення вагових коефіцієнтів для кожного з показників. Визначення відбувається
експертним методом, тобто для кожної певної тематики постів, експерт провівши
дослідження вирахує певний ваговий коефіцієнт для кожного з показників.
4. Створення конкретної формули для підрахунку індексу активності за допомогою
узагальненої формули. Загальний вигляд формули підрахунку індексу активності(3).
P1 * w1  P 2 * w2  ...Pn * wn
* 100 .
(3)
TF
де, AIgeneral – Activity Index(індекс активності);
P1, P2…Pn – це показники аналізуючого поста, наприклад кількість «сподобалось»,
коментарів, поширень, переглянуто і інших можливих варіацій в залежності від соціальної
мережі;
w1, w2, wn – це вагові коефіцієнти зважування показників.
5. Розтлумачення якості активності в соціальних мережах за вирахуваним значення
індексу активності.
AIgeneral 

IV. ВИСНОВКИ
Підсумковим результатом роботи даного алгоритму є узагальнена формула(3), яка
дозволяє для кожної соціальної мережі і для кожного типу поста спроектувати індекс
активності. Розтлумачення якого дозволяє зрозуміти рівень якості ведення соціальних
мереж, а також можливу необхідність зміни вектору при порівнянні з конкурентами чи
іншими брендами на ринку.
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Using Computer Vision to Enhance Safety of
Staff in Factories
Serhii Mazur
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Ivano-Frankivsk, Ukraine
I. INTRODUCTION
Ukraine is currently experiencing a public health emergency as a result of the COVID-19
pandemic. It is critical that employers, employees and the self-employed take steps to keep
everyone safe. One of the most effective ways to fight the virus is to wear a face mask. This work
offers the detection of face masks solution, that can be used by authorities or employers to mitigate,
assess, prevent, and plan actions against COVID-19. The facial mask recognition in this study is
developed with a help of a machine learning algorithm, using the MobileNetV2 image classification
method.
II.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND PUBLICATIONS

In the following publication [1] Face Mask Detection was introduced. In compare to our
research, the dataset is meager. That means for instance, in those situation when person wears beard
or glasses it would be harder for module to distinguish whether person wear mask or not. In the next
work [2] authors provide an exhaustive information about available research resources and an
indication of future research directions. However, no new solution was presented. In contrast with
the works above, our work offers working approach of Face Mask detection, with an accuracy
>97%.
III.
PRESENTATION OF THE MATERIAL
MobileNetV2 is a method based on Convolutional Neural Network (CNN) that developed by
Google with improved performance and enhancement to be more efficient. In compare with other
models, this one provides bigger computational cost advantage over. The evidence for this was
found here [3]. To implement this model, the work was divided into many steps and sub-steps,
which are described below.
As any neural model to train it needs a particular dataset [4]. So the first step was the dataset
creation. In our case dataset contains data about people who use masks and who don't as the model
will distinguish between masked and unmasked people. Our dataset consists of a total of 2315
annotated images with 1213 in the mask and 1102 in the no mask. The images were found here [5,
6, 7]. To make our predictions more accurate it was decided to crop some of the images until the
only visible object is the object's face.
The next step was to prepare the data to improve the efficiency of processes such as training
and testing. It was divided into 4 sub-steps, such as:
1. Image scaling – critical step in Computer vision due to effectiveness of training our model.
The smaller the image size, the better the model will work. In this work, resizing an image is
turning an image into 224 × 224 pixels. This was done by PIL library.
2. Turn our preprocessed dataset images into numpy array. After this step dataset images will
be able to be used by the MobileNetV2. This was done by TensorFlow Keras module.
3. The hot label encoding. As many machine learning algorithms cannot work on data
labeling directly (including this algorithm), it was decided to convert our labeled data into a
numeric label so that the algorithm can understand and process this data.
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Before the model building, for testing purposes our data was split into two batches, which
are training data, namely 75%, and the rest is test data. Each package contains both masked and
unmasked images.
The building model step consist of constructing the training image generator for
augmentation, the base model with MobileNetV2, adding model parameters, compiling the model,
training the model, and the last is saving the model for the future prediction process. The weights of
each layer in the model are predefined based on the ImageNet dataset. The weights indicate
padding, steps, core size, input and output channels. The layers look like this:
1. Middle pool layer with 7x7 weights.
2. Linear layer with ReLU activation function.
3. Layer dropout.
4. Linear layer with Softmax activation function with the result of 2 values.
The final function of the Softmax layer gives the result of two probabilities, each of which
represents the classification "mask" or "not mask".
To ensure that our models predictions are more or less accurate, the predictions was made
on testing dataset (portioned above). After the testing we are able to make a model evaluation,
demonstrated in Figure 1.

Figure 1 – Prediction accuracy
The model is accurate, and since we used the MobileNetV2 architecture, it is also
computationally efficient and thus makes it easier to deploy the model in embedded systems
(Raspberry Pi, Google Coral, etc.). Therefore, this system can be used in real-time applications that
require face mask detection for security purposes due to the COVID-19 outbreak. This project can
be integrated with embedded systems for use in airports, train stations, offices, schools, and public
places to ensure compliance with public safety regulations.
IV. CONCLUSION
This paper has proposed an approach that uses computer vision to ensure the safety of the
workforce in the workplace. Our neural model gave 97% accuracy for mask detection and even
more for the non-mask situation and using the test dataset it gave 98% precision and only 3% of an
incorrect prediction.
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Determining the mood of social network users in
real-time by sentiment analysis methods using
Big Data tools
Rostyslav Ivankiv, Ihor Lazarovych
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Ivano-Frankivsk, Ukraine
I. INTRODUCTION
As the number of Internet users increases, so does the amount of content they generate. All
this content carries a large amount of data that can and should be used for further analysis. To do
this, there is a separate area of artificial intelligence - natural language processing, and one of its
promising areas is sentiment analysis.
The purpose of the work is to determine the mood of users about a particular topic in realtime. It is necessary to find the optimal method of determining the mood of social network users,
using approaches to sentiment analysis in the context of working with large amounts of data.
Firstly, a common problem with big data analytics is that traditional analysis systems are not
reliable to process large amounts of data at an acceptable rate. Secondly, big data processing usually
requires costly processes of cleaning, pre-processing and data conversion, as data is available in
different formats, both semi-structured and unstructured. Finally, big data is constantly generated at
high speed, which means that none of the traditional data preprocessing architectures is suitable for
efficient real-time analysis. The paper describes general practices for the current subject and
proposes improvements for sentiment analysis methods in the real-time streaming conditions and
further processing by means that allow you to scale on the total load.
II. ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND PUBLICATIONS
There are a lot of different research for the current topic which covers some specific designed
solution. Essentially they can be classified as follows: sentiment analysis research by itself (Lexicon
analysis, Machine learning [1], Deep Learning [2]) and sentiment analysis research in terms of Big
Data (Batch processing, Near Real-time processing, Real-time processing).
For example, the next publication [3] described the various sentiment analysis techniques and
their general methodology using MapReduce on a Hadoop, which is performance limited because of
historical reason while selecting storage architecture on disk only. In most of the works, an analysis
was performed on static data, but in the next work [4] discovered near real-time processing
improvements. The other authors [5] created a finding patterns methodology related to the health
events where they tried to analyze it using the approach upon classifying the list of words. Such
authors as Nguyen and Jung [6] was offering a method of event detection through the behavioral
analysis of Twitter users by utilizing real-time data analytics on big social data. Also, an
architecture [7] was developed for social media text analysis by keywords filtering, languages, and
other informative aspects of a large number of tweets.
III. PRESETATION OF THE MATERIAL
Determining the mood of social network users can be done in the way of using techniques for
sentiment analysis after you have relevant and clean data.
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The tonality of the text is determined by the lexical tonality of its constituent units and rules
for their combination. A tonal score can be presented in one of the following types: binary (positive
/ negative), ternary (positive / neutral / negative), ranged.
It is proposed to search for lexical sentiment in the text according to pre-compiled tonality
dictionaries (lists of patterns). In the dictionary, each word corresponds to tonal assessment. Such
an indicator is a set of five values (V1, V2, V3, V4, V5). Each word determines the degree of
belonging of the word to one of the classes: very negative(V1), negative(V2), neutral(V3),
positive(V4), very positive(V5). The sum of all values for a particular word is equal to 1. In the case
if word is absent in the dictionary, its tonality is considered neutral. For the final tone assessment of
the whole text, is needed to calculate the ratio of these components using the formula [8]:
,

(1)

where S - tone score of the sentence; V = [V1, V2, V3, V4, V5] - tone score of the word; V1, V2 negative components; V4, V5 - positive components; V3 – neutral component; N - number of words
in the sentence.
Based on the results of the experiments the accuracy of sentiment determination is calculated as
follows [9]:
,
(2)
where A – accuracy of the sentiment determination; Nc - number of experiments with correctly
defined sentence tones; Na - total number of experiments.
Table 1 – Accuracy evaluation results
Dataset
Accuracy
Twitter dataset with 1.6 million tweets[10]
0.73
Historical Twitter Datasets[11]
0.70
Facebook comments dataset[12]
0.65
Twitter US Airline Sentiment dataset[13]
0.81
The described approach to analyze tone of a text is possible to use and integrate into the
application (Figure 1).

a)

b)

c)

Figure 1. Sentiment analysis app view
The creation of a basic pipeline (Figure 2) is required for a better understanding of the general
view of the components and their potential usage. Data was streamed using Twitter API and other
social network resources, real-time data was pushed and assembled in Kafka messaging queue for
further processing on Spark - analytics engine for large-scale data processing. Once it has been
processed there is an opportunity to visualize the results using different frameworks. By utilizing
such Big Data tools as Kafka and Spark it is possible to scale horizontally accordingly to needs
which allows working on a high throughput with high efficiency. Although sometimes it also not a
good fit. For instance, when you have low computing capacity since Spark uses cluster memory,
you should go for other alternatives, such as Apache Hadoop which uses a disk instead. Also Kafka
stores redundant copies of data, which can increase storage costs. Kafka is originally designed to
cope with the high load so that usage is an overkill when you need to process only a small amount
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of messages per day (up to several thousand). Recommended using traditional message queues like
RabbitMQ in such cases.

Figure 2. Real-time sentiment analysis pipeline
IV. CONCLUSIONS
Using dictionaries that were used in current work most likely is the simplest possible way to
perform sentiment analysis. Even though sometimes it is possible to use for many cases, it still fails
to handle all the complexities of a language. Under circumstances that prediction accuracy is critical
and if training data is available, it does make sense to use the ML-based approach which often
outperforms dictionary-based methods. In general, the following approach for real-time processing
which requires a bunch of data and resources to handle is considered to be valid and helpful with
the usage such well-designed, high-throughput, fault-tolerant facilities as Kafka and Spark, since
that makes the whole process of development and maintenance easier and faster.
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Advanced Aids of Aircraft Operation Atmosphere
Pollution Real-Time Monitoring
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I. INTRODUCTION
The current stage of aviation development is characterized by a constant growth of economic
indicators of airlines due to the introduction of increasingly efficient design elements of aircraft and
aircraft engines. On the other hand, there is a need to increase the flow of information converging in
the on-board control and diagnostic systems, on the basis of which the diagnosis of the technical
condition of aircraft and aircraft engines is formed, which allows a more rational approach to their
maintenance and repair.
At present, most of on-board control and diagnostic systems monitor the parameters of
systems and elements of aircraft and aircraft engines. At the same time, almost no attention is paid
to the external operating conditions, which by their influence directly change the technical condition
of the elements of aircraft and aircraft engines, both those that are diagnosed and those that are not
diagnosed. A number of light aircraft and extended service life aircraft may not be equipped with
these control and diagnostic systems at all, which calls into question the further growth of economic
indicators. Therefore, a particularly important and topical issue is the introduction of information
collection systems on the operating conditions of aircraft and aircraft engines, which will allow
more flexible performance of aircraft maintenance and repair.
I. LITERATURE
The main losses the airline suffers when its aircraft are on the ground. In [1] the average cost
of one minute of downtime of the aircraft is about $ 68. The reasons for aircraft downtime may be
delays in preparing the aircraft for flight, as well as work on non-routine service. Such work is
caused by the aircraft getting into difficult operating conditions, in particular operation in a
significantly polluted atmosphere.
The whole wide range of air pollutants can be divided into two large groups, the causes of
which are related to natural processes and human activities. The main components of these
pollutants are inorganic and organic compounds, but the mechanism of their formation is
significantly different. Inorganic natural pollutants include sea salts, volcanic ash, soil and rock
erosion products, and meteor dust. Organic pollutants include products of life of living organisms,
pollen and spores of plants, products of combustion of organic substances and materials. The list of
inorganic anthropogenic pollutants consists of products of crushing, grinding, processing of
materials, oxides of chemical elements. Organic anthropogenic pollutants are ash, products of
crushing and grinding of materials, as well as products of human life [2, 3]. Among these pollutants,
the most intense effect on the technical condition of the aircraft getting into a cloud of volcanic ash
[4, 5], which is why it is important to monitor the state of the atmosphere in real-time.
II. RESULTS AND DISCUSSION
In the course of systematization and analysis of modern aids and systems of registration of
atmospheric pollutants their peculiarities of application are critically comprehended.
Ground observations using radars [6] can be performed at any time of the day and the results
of observations are generally not affected by vapor clouds. But the detection of volcanic ash away
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from the eruption is complicated by the fact that its small particles are almost invisible at
wavelengths from 30 to 1 cm. Also, the registration of ash particles is influenced by their shape and
structure, capable of scattering and absorbing radio waves. The measurement of the velocities of
volcanic ash depends on the positioning of the radar relative to the eruption. In some configurations,
Doppler radars will not measure the velocity of the ash cloud because they only register radial
velocities parallel to the radar beam. The operation of radars is also affected by the curvature of the
earth's surface and the presence of obstacles in the form of mountain ranges, which makes it
impossible to observe the lower parts of the eruption column.
An alternative to ground-based observation of volcanic eruptions may be space observations
[7]. The main obstacle to the use of information obtained by satellites by the general public is its
secrecy and inaccessibility due to political and legal grounds.
Volcanic ash monitoring devices can also be placed directly on aircraft. Thus, the use of
parametric diagnostics [8] to assess air pollution is impossible due to certain shortcomings: the
established limits of engine parameters strongly influence the results of its diagnosis and decisionmaking on the need to send the engine for maintenance or repair; the set limits of parameters must
be adjusted in accordance with changes in the operating conditions of the engine, wear of its
components during operation, as well as during its modernization; defects and failures may occur,
but the current diagnostic parameters do not exceed the established limits; the change of a certain
current diagnostic parameter of the engine operation can be influenced by its various components,
which affects the complexity of data interpretation and making an adequate decision on the need to
send the engine for maintenance or repair.
Electrostatic diagnostics [9] does not allow to diagnose the processes in the engine caused by
the ingress of foreign particles at the gas turbine engine inlet and to analyze their danger to its
design. Also, this method does not distinguish between the processes taking place inside the engine
and the destruction processes caused by the ingress of foreign objects into the engine.
Dust particles in the atmosphere can cause significant electrification of the aircraft during
flight. The level of electrification of the aircraft depends on the design features of the aircraft and
the characteristics of the atmosphere [10]. Related to these factors is the difficulty of interpreting
the information obtained and separating the dust-producing signal from a large number of other
variables, including precipitation. Depending on the state of the atmosphere, flight speed and type
of dust, the signal level received by the electrification registration system changes significantly. It
should also be noted that the use of this system does not allow the absence of a number of regular
patterns.
The AVOID system (Airborne Volcanic Object Imaging Detector) [11] allows to warn crews
about clouds with volcanic ash and dust clouds with abrasive particles in dangerous for normal
operation of aircraft engines concentration along the course line. Among the disadvantages of this
system should be noted the inability to control the entry of particles into the gas-air path of the gas
turbine engine and perform an analysis of their composition. It is also not always possible with this
system to track dust clouds that do not differ much in the infrared range of the electromagnetic
spectrum from the environment.
The most interesting is the use of optoelectronic spectrometric complex to control the
combustion processes in the combustion chamber of a gas turbine engine [12]. By processing the
current spectrum and comparing it with the reference spectrum of pure gas air flow, it is possible to
estimate the actual ingress of abrasive particles into the flowing part of the gas turbine engine, using
a database of absorption or emission lines (depending on the spectrum method) of abrasive
particles.
III. CONCLUSIONS
The author sees the combination of the AVOID system with the optoelectronic spectrometric
complex as the most advanced. This combination will help prevent the aircraft from entering the ash
cloud and, if it does, will provide comprehensive information on the actual level of pollution. Thus,
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the concept is proposed, which is the use of aircraft equipped with onboard detectors of volcanic
objects and spectrometric systems, as sensors interconnected by channels of transmission and
exchange of data. Such aircraft change their position in space during the flight and can provide
comprehensive information of air pollution level in the region of the globe, which, provided the
combination of aircraft in a dynamic network will allow flexible approach to flight planning and
execution according to operating conditions, including availability in an atmosphere of dust, ash
and salt in quantities that can significantly affect the technical condition of aircraft and aircraft
engines.
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I. ВСТУП
Безпроводові мережі Wi-Fi стали одними з найбільш широко використовуваних мереж
завдяки надзвичайно великій кількості пристроїв сумісних зі стандартом 802.11, таких як
смартфони, ноутбуки, планшети, пристрої IoT та ін. Незважаючи на те, що стандарт IEEE
802.11 змінювався протягом багатьох років і був розширений за рахунок включення більш
потужних криптографічних механізмів і політик безпеки, все ще існує багато загроз, і деякі з
них дуже серйозні. Ці загрози важко усунути, оскільки вони використовують вразливості
протоколів, які на даний момент не можуть бути змінені через підтримку застарілих
пристроїв [1]. Так, Wi-Fi мережі з використанням протоколів шифрування WPA/WPA2 через
обмін незашифрованими кадрами управління схильні до DoS-атак, а саме атаки
деавтентифікації (DeauthF - deauthentication flooding). Коли клієнт або точка доступу (ТД)
збирається закінчити безпечне з'єднання, відправляється спеціальний кадр деавтентифікації,
який не проходить перевірку автентичності. Це означає, що зловмисник може запустити
атаку DoS, підробивши це повідомлення і тим самим примусово відключивши зв'язок між
безпроводовими пристроями і точкою доступу до якої вони підключені. У разі, якщо атака
буде продовжена, клієнт, безумовно, не зможе підключитися до безпроводової мережі, поки
зловмисник не скасує атаку. Тому, DeauthF є критичною атакою, яка створює відмову в
обслуговуванні та додатково може бути використана зловмисником з метою сприяння атакам
з використанням шахрайської точки доступу, зокрема так званої атаки “Evil Twin”,
захоплення рукостискань (handshake) WPA/ WPA2 та ін.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В роботах [1], [2] авторами реалізовано атаку деавтентифікації та продемонстровано,
що існуюча вразливість технології Wi-Fi є небезпечною для кінцевих користувачів.
Використовуючи її, зловмисник може відправляти кадри deauth, що призводить до
порушення зв’язку та повного припинення передачі даних між клієнтськими пристроями та
точками доступу, до яких вони підключені.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В цій роботі проведено експерименти по вивченню поведінки вузлів як в нормальних
умовах, так і в умовах атаки DeauthF, з метою спостереження за мережними кадрами 802.11,
їх аналізу та виявлення аномалій під час атаки. Для реалізації атаки деавтентифікації
використано ОС Kali Linux і інструмент Aircrack-ng. Цей інструмент має потужні утиліти, які
можна використовувати для переведення різних безпроводових мережних адаптерів в
режими моніторингу і використовувати для ін’єкції пакетів [3].
За результатами експериментальних досліджень визначено, що для успішної
довготривалої DoS-атаки необхідно циклічно надсилати кадри deauth пристрою жертви.
Встановлено, що у разі DoS-атаки, утиліта aireplay-ng відправляє в середньому 225-250
кадрів deauth за 1 секунду. Така кількість кадрів деавтентифікації за короткий проміжок часу
є аномально високою, і це можна використати при розробці детектора атаки,
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використовуючи часову мітку timestamp. Але атака деавтентифікації може бути використана
як частина комплексної більш складної атаки - підміни ТД, наприклад під час реалізації
атаки “Evil Twin” [4]. У цьому випадку мета DeauthF - короткочасно відключити клієнта від
легітимної ТД і подальше підключення клієнта до шахрайської несанкціонованої ТД. У
такому випадку, зловмисник може відправляти короткочасно кадри deauth, через що
детектор атаки деавтентифікації визначить таку подію як нормальну.
З іншого боку, кадр deauth містить код причини (reason code), який пояснює, чому
з'єднання переривається. В результаті аналізу захоплених кадрів під час реалізації атаки
з'ясовано, що у всіх кадрах деавтентифікації, згенерованих утилітою aireplay-ng,
встановлений код причини 7 (0x0007 Code 7). Код причини (Code 7) має таке значення:
«Кадр класу 3, отриманий від неасоційованої STA». Ми вважаємо, що код причини 7 в
кадрах деавтентифікації може вказувати на можливу підміну кадрів deauth зловмисником, з
метою атаки на клієнта або ТД.

Рисунок 1 - Код причини в кадрах деавтентифікації
Також, для успішної атаки DeauthF атакуючому потрібно встановити рівень сигналу
мережного адаптера вище, ніж рівень сигналу ТД. Для цього атакуючий повинен
розміщуватися ближче до ТД ніж клієнт або збільшити потужність передавача мережного
адаптера, який він використовує для атаки. В ході експериментів, після запуску атаки
деавтентифікації, значення рівня прийнятого сигналу (RSSI) мережних кадрів від певної
MAC-адреси суттєво відрізнялися.

Рисунок 2 - Середнє значення RSSI мережних кадрів від ТД під час атаки
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Різка зміна значення RSSI в кадрах deauth щодо інших кадрів, трансльованих ТД, може
вказувати на атаку.
IV. ВИСНОВКИ
В роботі реалізовано тип атаки, відомий як атака деавтентифікації. Результати
експерименту підтвердили вплив атаки DeauthF на обмін даними між клієнтськими
пристроями та точкою доступу, що призводить до повного припинення обміну даними.
Ґрунтуючись на отриманих результатах, можна зробити висновок, що моніторинг мережних
кадрів може бути використано для виявлення підозрілої активності під час атаки. По-перше
кількість кадрів deauth, які надходять від точки доступу, що піддалась атаці, суттєво зростає.
По-друге, з’ясовано, що в підроблених кадрах deauth використовується один і той же код
причини деавтентифікації (0x0007 Code 7). У той же час, це постійне значення у полі коду
причини не фіксувалося у кадрах deauth від клієнтських пристроїв та ТД. По-третє, в умовах,
коли атака відсутня, значення RSSI кадрів від ТД демонструють невеликі коливання. Але під
час атаки було зафіксовано різку зміну значень RSSI кадрів від однієї і тієї ж MAC-адреси,
що є важливим індикатором для виявлення атаки. Це обумовлено або різним фізичним
місцем розташування атакуючого і ТД, або підвищенням рівня потужності передавача
зловмисником.
Отже, отримані результати можуть бути направлені на покращення захисту від
стороннього втручання в безпроводові мережі шляхом вдосконалення існуючих методів
виявлення DoS-атаки типу DeauthF або атаки “Evil Twin”, складовою якої є атака
деавтентифікації. Для виявлення атак деавтентифікації пропонується використовувати
комбінації з трьох параметрів (код причини reason code, часову мітку timestmap, рівень
RSSI).
ЛІТЕРАТУРА
Корольков Р.Ю., Куцак С.В. “Особливості реалізації атаки деавтентифікації в мережах стандарту
802.11", Захист інформації, Том 21, No 3, С. 175-181, 2019. https://doi.org/10.18372/2410-7840.21.13953
[2] Kristiyanto, Y., & E, E. (2020). Analysis of Deauthentication Attack on IEEE 802.11 Connectivity Based on IoT
Technology Using External Penetration Test. CommIT (Communication and Information Technology)
Journal, 14(1), 45. https://doi.org/10.21512/commit.v14i1.6337
[3] Masiukiewicz Antoni, Tarykin Viktor, Podvornyi Vova, “Tools For Wi-Fi Network Security Analysis”, Vistula
Scientific Quarterly, 3(49), 2016, pp. 114-134.
[4] Agarwal, M., Biswas, S., & Nandi, S. (2018). An Efficient Scheme to Detect Evil Twin Rogue Access Point Attack
in 802.11 Wi-Fi Networks. International Journal of Wireless Information Networks, 25(2), 130–145.
https://doi.org/10.1007/s10776-018-0396-1
[1]

Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
73

Огляд модельного забезпечення адаптивних
освітніх веб-систем
Марія Дутчак
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
м. Івано-Франківськ, Україна
I. ВСТУП
Поява та розбудова Всесвітньої мережі Інтернет дали поштовх для активного розвитку
електронного навчання (англ. е-learning). У зв'язку з цим почали активно розвиватися
інтелектуальні адаптивні освітні веб-системи (ІАОВС) − це клас систем, які включають в
себе елементи когнітивної науки, штучного інтелекту, аналізу даних, мережевих технологій
та багатьох інших областей, завдяки яким розробляються освітні системи, які здатні в тій чи
іншій мірі приймати рішення та адаптувати навчальний процес до потреб та можливостей
кожного студента. Таким чином, здійснюється пошук оптимального для даного студента
«шляху до знань». У зв’язку із цим, актуальною є задача аналізу існуючого модельного
забезпечення даного класу систем з метою їх подальшого розвитку та практичної реалізації.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Модельне забезпечення ІАОВС складається з математичних моделей об'єктів і суб'єктів
навчання, а також методів і алгоритмів виконання використовуваних в даних системах
процедур. Аналіз останніх досліджень і публікацій в цьому напрямку показав, що у сучасних
ІАОВС в основному виділяють наступні моделі: предметної області, студента, процесу
навчання та контролю [1-3]. Відповідно, в ІАОВС можна виділити складові, які відповідають
цим моделям, а також інтерфейс користувача, через який відбувається взаємодія різних груп
користувачів з іншими частинами системи. Крім розглянутих моделей, ІАОВС може
включати в себе в явному вигляді такі моделі як моделі викладача, цілей навчання,
пояснення, стилів навчання, діалогу, забування, оптимізації навчальної траєкторії [4] тощо.
До всіх моделей висувається вимога відповідності двом основним критеріям, що
відображають адекватність дійсності та простоту і ефективність застосування в рішенні
поставленої проблеми за прийнятний час і з достатньою точністю.
III. МОДЕЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНИХ ІАОВС
Розглянемо детальніше модельне забезпечення сучасних ІАОВС.
Модель предметної області (МПО). Перші інтелектуальні освітні системи (ІОС) були
засновані на аналізі процесу вирішення завдань за певними дисциплінами. Відгуки систем на
дії студента були точно визначені. З початку нового тисячоліття інтерес дослідників
перемістився на нечіткі предметні області. Це викликано необхідністю створення систем для
вивчення предметів, для яких не завжди є можливим заздалегідь визначити всі можливі
шляхи вирішення завдань, а також для створення універсальних систем.
МПО включає в себе фактографічні, процедурні та інші знання. Існує кілька типів
моделей представлення знань в інтелектуальних системах. Три основних типи – формальні
(числення висловлювань, числення предикатів), неформальні (продукційна та фреймова
моделі, семантична мережа) та інтегровані моделі, які поєднують в собі моделі різних типів.
Структура знань, яку використовує МПО, в значній мірі визначає структуру всього
програмного забезпечення ІОС. Для опису МПО може застосовуватися різний математичний
апарат, наприклад, теорія множин, нечітка логіка, теорія графів тощо. МПО в ІОС, фактично,
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структурує навчальний матеріал, який прийнято розділяти на порції і моделює запуск
пов’язаних з ними процедур та взаємозв’язки. Існуючі МПО мають ряд недоліків, зокрема не
дозволяють в достатній мірі автоматизувати побудову адекватного адаптивного процесу
навчання, а також вимагають від викладачів чи інженерів зі знань значних затрат часу та
зусиль для наповнення бази знань ІАОВС.
Модель студента. Аналізуючи існуючі методи та підходи до побудови моделі
студента, було зроблено висновок, що в контексті проблематики ІАОВС під моделлю
студента слід розуміти модель, яка зберігає деяку формалізовану інформацію про студента у
вигляді його характеристик (рівень знань, умінь і навичок, здатність до навчання, навчальну
мету, здатність до виконання певного роду завдань, особистісні характеристики тощо),
достатню для забезпечення побудови адаптивного навчального процесу. Модель студента
повинна задовольняти таким вимогам як валідність, адекватність та динамічність.
Огляд літератури показав, що більшість публікацій, присвячених моделюванню
студента, присвячено формалізації його знань. Водночас, в даний час практично відсутні
дослідження, пов'язані з формуванням моделі компетенцій студента, яка б відображала його
здатність застосовувати знання, вміння, навички та особистісні якості для розв’язання тої чи
іншої задачі в конкретній професійній області [5].
Процес моделювання студента в загальному випадку складається з наступних етапів:
1. Побудова початкової моделі студента, яка включає в себе вимоги до попередніх
знань і вмінь, а також оцінку початкових знань та умінь студента.
2. На підставі загальної МПО формується завдання, яке студенту необхідно вирішити.
3. Аналіз вирішення студентом поставленої задачі та формування його поточної моделі.
За способом використання моделі, як правило, ділять на фіксуючі (або декларативні),
та імітаційні (або процедурні). Перші являють собою набір величин, які характеризують
рівень знань і умінь студента - свого роду база даних, що містить інформацію про знання
студента. Другі ж відтворюють уявлення студента про досліджувану предметну область та
механізми вирішення завдань для перевірки та інтерпретації його відповідей. Фіксуючі, в
свою чергу, включають скалярні, оверлейні (векторні і мережеві) і генетичні графи. До
імітаційних можна віднести моделі обмежень, помилок і фальшправил. Для відображення
інформації про студента використовуються різні можливості, наприклад, такі як граф знань,
база знань, мережі Байєса та інші.
Модель процесу навчання та контролю. На основі моделі процесу навчання та
контролю, ІАОВС організовує управління навчальним процесом, реалізуючи ту чи іншу
стратегію навчання. Найважливішим поняттям в методах управління навчанням є поняття
траєкторії навчання, під якою розуміють послідовність вивчення студентом модулів курсу.
Методи управління процесом навчання поділяють на два великі класи: методи
засновані на планах та на методи, які не використовують плани. Серед методів, заснованих
на планах, виділяють методи, які використовують фіксовані та не фіксовані плани. Сучасні
ІАОВС переважно використовують не фіксовані плани. Виділяють два рівня планування:
високорівневе, що визначає порядок вивчення тем дисципліни та низькорівневе, яке визначає
порядок вивчення фрагментів даної теми. До числа методів, що не використовують плани,
відносять, так звані, реактивні методи та метод управління завданнями. Реактивний метод
управління навчанням передбачає аналіз відповідей студента на контрольні завдання. На цій
основі, а також на основі поточної моделі студента йому пропонують черговий фрагмент
навчального матеріалу. Перевагою реактивного методу є простота його реалізації. Через те,
що даний метод не оперує метою навчання, його застосування обмежене, в основному,
супроводжуючими навчальними системами.
Метод управління завданнями здійснюється на основі їх упорядкованого списку.
Порядок завдань в списку визначають на основі евристичних правил. Даний метод відрізняє
від заснованих на планах тим, що являє собою впорядковану за пріоритетом послідовність
дій, спрямованих на досягнення певної локальної (а не глобальної) мети навчання.
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З «технологічної» точки зору можна виділити наступні класи моделей процесу
навчання: моделі на основі мереж Петрі; імовірнісні моделі; моделі, засновані на теорії
кінцевих автоматів. У всіх випадках рішення задачі управління навчанням може бути
розбите на наступні етапи:
1) представлення студенту чергового фрагмента навчального матеріалу (заняття);
2) складання сценарію процесу вивчення заняття;
3) аналіз поточної ситуації;
4) вибір відповідної навчальної стратегії;
5) планування наступного заняття.
Задача адаптації включає: адаптацію представлення студенту навчальної інформації;
адаптацію форми представлення навчальної інформації; адаптацію контролюючих впливів.
Відомо кілька методів вирішення задачі адаптації, заснованих, як правило, на різних
механізмах логічного висновку. Одним з підходів до адаптації є підхід на основі еталонних
моделей [6]. Як правило, дані моделі описують поведінку системи на концептуальному рівні,
а розробка конкретних механізмів адаптації залишається за проектувальником ІАОВС.
Моделі адаптації можуть будуватися також на основі нейронних мереж, шаблонів траєкторій
навчання, фреймів і т.д.
IV. ВИСНОВКИ
Огляд модельного забезпечення сучасних ІАОВС показав, що основним їх недоліком є
те, що в них не закладено достатніх механізмів автоматизації їх побудови і функціонування,
а також недостатній рівень автоматизації побудови адаптивного навчального процесу та
врахування індивідуальних особливостей студента, оскільки в більшості моделей закладено
жорстке дотримання обмежень академічних стандартів та вимог, які висуваються до
традиційного навчання. Для підвищення рівня адекватності та автоматизації побудови даних
моделей в них необхідно включити компоненти, які дозволять відслідковувати еволюцію
моделі студента, аналізувати отримані результати, прогнозувати ймовірності досягнення
цілей навчання при різних траєкторіях навчання та обирати найбільш оптимальні.
Отже, на даний момент не запропоновано системи, яка б в достатній мірі дозволяла
забезпечила інтелектуальність автоматизованої побудови і підтримки релевантної адаптивної
траєкторії навчання, тобто відповідної можливостям та меті навчання студента із
врахуванням академічних вимог.
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Дослідження методів автентифікації при
розробці веб сервісів
Іван Данилів, Тарас Матіїв
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
м. Івано-Франківськ, Україна
I. ВСТУП
На даний час, тематики автентифікації користувачів, безпеки, захисту ресурсів веб
сервісів є затребуваною. Досі, проблеми з кібербезпекою і захистом інформації, стають
причиною втрати персональних даних та інтернет-махінацій. Незважаючи на різноманітність
видів захисту, завжди буде актуально розробка нових та покращення вже існуючих. У
зв’язку із неприривним збільшенням обчислювальної потужності комп’ютерів, стає
можливим імплементація складніших алгоритмів захисту даних, що відкриває нові
можливості забезпечення надійності веб сервісів.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Автентифікація – це перевірка достовірності введеного користувачем ідентифікатора.
Зазвичай це логін (номер телефону, пошта) та пароль , але також можуть бути використані й
інші засоби, такі як використання фізичного носія (диски, USB накопичувачі) чи відпечатки
пальців [1].
В інформаційних технологіях є такі методи автентифікації:
1. однобічна, коли клієнт веб сервісу для доступу до даних доводить свою
автентичність;
2. двобічна, коли, для доступу до інформації повинен доводити автентичність не
тільки клієнт, а й веб сервіс;
3. трибічна, коли для підтвердження кожного з партнерів в обміні даними,
використовується так звана нотаріальна служба автентифікації.
Методи автентифікації також можна поділити на однофакторні та двофакторні [2].
Однофакторні методи діляться на:
1. логічні, наприклад, паролі;
2. ідентифікаційні, наприклад штрих-код, магнітна картка або ключова інформація,
яка зберігається на носіях. Але такий метод автентифікації містить певні недоліки:
носій можна пошкодити або загубити, для зчитування інформації з носія
необхідний спеціальний пристрій зчитування;
3. біометричні – класифікація сучасних біометричних засобів зображена на рисунку 1.
Цим методам властиві такі недоліки: вона чутливі до зміни параметрів носія
інформації, володіють низькою достовірністю, дорогі і складні в обслуговуванні.
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Рисунок 1 – Класифікація сучасних біометричних засобів автентифікації
Двофакторні методи автентифікації отримують за допомогою комбінації
однофакторних[3].
Кожен з цих методі має як переваги так і недоліки. Більшість з них мають не захищені
від компрометації автентифікатора, тобто – автентифікують не даного суб’єкта, а лише
фіксують той факт, що автентифікатор суб’єкта відповідає його ідентифікатору.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Серед всіх методів автентифікації одним з найнадійніших є сканування відпечатка
пальця. Так як нові пристрої містять в собі сканер відпечатка пальця, що надає можливість
інтегрувати цю технологію для автентифікації користувачів, а саме у веб сервісах. Перевага
використання такої технології для веб-сервісів очевидна. Це робить веб сервіс більше
захищеним, що підвищує його якість та надійність. Проте, крім більшого рівня безпеки,
сканування відбитка пальця сприяє полегшеному використанню автентифікації на вебплатформу. Так само, як розпізнавання обличчя та сканери відбитків пальців на смартфонах
дозволяють користувачам безпечно та швидко отримувати доступ до своїх пристроїв, такий
самий принцип можна застосовувати для використання веб сервісів. Одним з варіантів, це те,
що його можна використовувати як додатковий метод автентифікації. На додаток до пароля
або іншої автентифікації користувачі мають змогу також вводити свої біометричні дані, як
додатковий рівень безпеки.
Метод біометричного розпізнавання поєднується з веб сервісом, щоб забезпечити
бажані переваги безпеки. Можливо, потрібно застосувати сканування відбитків пальців,
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розпізнавання обличчя через веб-камеру або комбінацію біометричних систем, щоб надати
дозвіл користувачам до веб-програми.
Якщо розібрати більш детальніше приклад сканування відбитків пальців, то можна
використати для створення системи, у якій фінальні користувачі мають змогу реєструвати
свої дані відбитків пальців за допомогою відповідного пристрою для зчитування відпечатків
пальців, а потім мати її у базі даних для доступу до певного веб сервісу. Біометричні дані
остаточних користувачів зчитуються сервером автентифікації, а він у свою чергу має доступ
до бази даних зареєстрованих користувачів. Якщо користувачі є у «списку», то тоді їм
надається дозвіл автентифікації. Це можна розглянути на рисунку 2.

Рисунок 2 – Принцип взаємодії браузера і сервера
IV. ВИСНОВКИ
З описаного вище можна зробити висновок, що інтеграція біометричної автентифікації
у веб сервіс, а саме сканування відбитка пальця, є актуальною. Даний метод дає можливість
реалізувати автентифікацію з високим рівнем захисту.
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І. ВСТУП
План залізничної колії складається з прямих і кривих ділянок. У середньому по нашій
країні криволінійні ділянки залізничної колії складають близько 25% від всієї довжини
мережі. Наявність кривих ділянок пояснюється багатьма факторами такими як: рельєф
місцевості, геологія, гідрографія, "доступність" земель для прокладки траси і т. п. Частка
криволінійних ділянок з різних напрямків може значно відрізнятися, що має місце,
наприклад, в зоні Карпатських гір.
Улаштування рейкової колії на кривих її ділянках має низку особливостей,
обумовлених специфікою взаємодії колії і рухомого складу, змінами конфігурації колії на
криволінійних ділянках і наявністю так званих перехідних кривих, які з’єднують кругові
криві з прилягаючими прямими рейками або з’єднують кругові криві різних радіусів
кривини. Відомо, що призначенням перехідних кривих є забезпечення плавної зміни кривини
в місцях з’єднання ділянок колії з різними сталими кривинами рейок.
ІІ. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Основи теорії перехідних кривих на залізниці були закладені на початку минулого
століття і набули подальшого розвитку в роботах вітчизняних і закордонних дослідників
[1, 3, 4, 6, 7]. У цих роботах пропонується перехідні криві подавати клотоїдами, кардіоїдами,
параболами різних степенів, лемніскатами Бернуллі, мажорантними, пружними,
швидкісними та іншими кривими.
У літературі приділено достатньо уваги питанню моделювання кривих ліній для різних
практичних додатків, у тому числі і тих, які застосовуються при описі кривих, придатних для
подання залізничної колії [2, 5]. Автори цих робіт застосовують явну, неявну, параметричну
форми опису кривих.
ІІІ. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Метою цієї роботи є подальший розвиток методу геометричного моделювання
перехідних кривих залізничних колій, які влаштовуються між двома прямолінійними
рейками, розташованими під деяким кутом відносно одна до одної.
Традиційно перехід між прямолінійними рейками, розташованими під деяким кутом,
реалізується шляхом застосування кругової ділянки та двох перехідних кривих, які
з’єднують прямолінійні рейки з круговою.
У цій роботі пропонується заміна двох перехідних кривих і кругової ділянки однією
ділянкою, що подається параметричною кривою в натуральній параметризації з розподілом
кривини у вигляді полінома п’ятого степеня.
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Для моделювання цієї кривої застосуємо наступні умови:
dk
 0,
k (0)  0 ;
ds ss  0S

(1)

де S – довжина перехідної кривої.
Криволінійну ділянку між двома прямолінійними рейками змоделюємо параметричною
кривою в натуральній її параметризації. При цьому опишемо залежність кривини від
довжини дуги поліномом п’ятого степеня, взятим у наступному вигляді:

k s   as5  bs 4  cs3  ds 2  es  f .

(2)

Похідна від кривини визначається залежністю:
dk s 
 5as 4  4bs 3  3cs 2  ds  e.
(3)
ds
Кут нахилу дотичної до модельованої кривої знаходиться за виразом:
aS 6 bS 5 cS 4 dS 3 eS 2
1  0 




 fS,
(4)
6
5
4
3
2
де 0 і 1 – кути нахилу дотичних до модельованої лінії на вході та виході, відповідно.
Застосувавши умови (1) до закону розподілу кривини (2) та її похідної (3), прийдемо до
висновку, що f = 0 і e = 0. Оскільки кути φ0 і φ1 задані, то послідовним застосуванням виразів
(2) – (4) знаходимо залежності для коефіцієнтів с, b і а:
    4d ;
c  60 1 4 0 
S
S
bS 2  cS  d
2cS  3d
b
;
a


.
S3
S2
Коефіцієнт d і довжина дуги S визначаються шляхом розв’язання оптимізаційної задачі,
пов’язаної з узгодженням проміжно отриманої кінцевої точки перехідної кривої з заданою
кінцевою точкою.
За цільову функцію в оптимізаційній задачі приймається відстань між проміжно
визначеною з деякими значеннями невідомих параметрів та заданою кінцевою точкою.
Базуючись на положеннях диференціальної геометрії, параметричну криву в
натуральній параметризації можна описати наступними рівняннями:
S

S

y  y0   sin s ds .

x  x0   cos s ds ;
0

0

Оскільки координати кінцевої точки перехідної кривої відомі, то цих двох рівнянь
достатньо для визначення двох невідомих, необхідних для моделювання бажаної кривої.
За запропонованим методом геометричного моделювання перехідної кривої розроблено
програмний код, який, окрім розрахунків, дозволяє візуалізовувати отримані результати.
На рис. 1 показані три змодельовані перехідні криві між двома перетинними прямими.
На цьому рисунку зображені ділянки цих прямих, які знаходяться поза межами перехідних
кривих. Моделювання кривих виконано на одиничному квадраті. Прямі рейки розташовані
симетрично відносно вертикальної осі, що проходить посередині квадрата. Усі змодельовані
криві виходили з однієї точки, розташованій в початку координат. Криві закінчувалися також
в одній і тій же точці. Кут нахилу прямих рейок у початку координат змінювався від 50º
(крива 1) до 70º (крива 3) з кроком 10º. Кут нахилу рейок після перехідних кривих
дорівнював вказаним кутам, але взятим з від’ємним знаком. На рис. 2 наведені графіки
розподілу кривини цих кривих від відносної довжини дуги. Позначення кривих на цьому
рисунку відповідає нумерації кривих, зображених на рис. 1. Відносно графіків розподілу
кривини можна зробити висновки, що в початковій і кінцевій точках кривина має нульове
значення, що відповідає умовам (1) моделювання перехідних кривих залізничних колій. Для
прийнятих умов побудові перехідних кривих графіки кривини мають симетричний характер.
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На підставі розробленого методу моделювання перехідної кривої між двома
прямолінійними рейками залізничного шляху розроблено комп’ютерний код, який дозволяє
виконувати розрахунки координат перехідних кривих з візуалізацією на екрані отриманих
результатів.
y
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х
Рисунок 1 – Тестові перехідні криві між двома прямими рейками
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Рисунок 2 – Залежності кривини від відносної довжини дуги кривих
ІV. ВИСНОВКИ
1. Розроблено новий підхід до геометричного моделювання перехідних кривих, який
базується на застосуванні натуральної параметризації з розподілом кривини у вигляді
поліному п’ятого степеня.
2. Проведені розрахункові дослідження у широкому діапазоні варіювання вихідних даних
підтвердили працездатність запропонованого підходу до моделювання перехідних кривих між
прямими рейками залізничного шляху.
ЛІТЕРАТУРА
[1] Амелин С.В., Дановский Л.М. Путь и путевое хозяйство. Москва: Транспорт, 1986. 215 c.
[2] Курган М.Б., Гусак М.А., Хмелевська Н.П. Перебудова кривих для впровадження швидкісного руху
пасажирських поїздів. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. імені акад. В. Лазаряна.
Дніпропетровськ, 2012. Вип. 40. С. 90–97.
[3] Лазарян В.А. О форме переходной кривой. Динамика транспортных средств. К.: Наукова думка, 1985. С. 10–24.
[4] Чернышев М.А., Крейнис З.Л. Железнодорожный путь. Москва: Транспорт, 1985. 302 с.
[5 ] Eliou N., Kaliabetsos G. A new, simple and accurate transition curve type, for use in road and railway alignment
design.. European Transport Research Review. 2014. No. 6. P. 171–179. doi 10.1007/s12544-013-0119-8
[6] Lipicnik, M. New form of Road/Railway Transition Curve. J. of Transportation Engineering. 1998. Vol. 124. Iss. 6.
P. 546–556. doi: 10.1061/(asce)0733-947x(1998)124:6(546).
[7]Tari, E. A new transition curve with enhanced properties / E. Tari, O. Baykal // Canadian J. of Civil Engineering. –
2005. – Vol. 32. – Iss. 5. – P. 913–923. doi: 10.1139/l05-051.

Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
82

Дослідження методів класифікації та
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I. ВСТУП
Значний прогрес у сфері комп’ютерного бачення (computer vision) дозволяє
реалізовувати автоматизовані системи спостереження та контролю за рухом відстежуваного
об’єкту. Необхідність відстеження об'єктів у відеопотоці виникає в багатьох областях
людської діяльності, наприклад, у системах безпеки, системах контролю теологічних
процесів, при організації людино-машинного інтерфейсу чи при створенні систем
автоматизованого аналізу. При цьому важливим моментом є виключення людського фактора
та його можливих негативних наслідків. Більшість існуючих на сьогоднішній момент систем
відстеження та класифікації не передбачають можливості побудову маршруту руху об’єкту
та його порівняння із заданим завданням.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед найбільш перспективних функцій відеоаналізу є відстеження переміщень
об’єктів — трекінг. При реалізації алгоритму роботи таких автоматизованих систем
необхідно розв’язати три наступні задачі: виявлення об’єкту; класифікація; відстеження та
побудова траєкторії його руху.
Виявлення об’єкту – пошук у кадрі рухомих об’єктів, його відокремлення від фону та
розпізнавання [1]. Ця технологія розпізнавання образів, що використовується у поєднанні з
задачею класифікації: його порівняння із заздалегідь визначеним взірцем [2].
Процедура відстеження – це контроль положення рухомого об’єкту в часі. У поєднанні
із класифікацією допомагає виявляти шуканий об’єкт у відеопотоці в реальному часі [3].
Вона співставляє поточні об’єкти із детектованими раніше, що дозволяє асоціювати об’єкт, а
не розглядати його як новий на кожному наступному кадрі.
Для визначення схожості прокладеного і пройденого об’єктом маршрутів окрім
традиційних алгоритмів комп’ютерного бачення можуть використовуються коефіцієнти
подібності Жаккара [4].
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для побудови траєкторій переміщення необхідно проводити послідовний аналіз
кожного кадру, на якому присутні рухомі об’єкти. В загальному випадку в одному кадрі
може бути присутнім кілька рухомих об’єктів, тому системі необхідно не тільки побудувати
траєкторії, але і розрізнити об’єкти і їх переміщення.
Опираючись на проведений аналіз літературних даних, для пропонованої
автоматизованої системи можна запропонувати алгоритму роботи, приведений на рис.1.
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Рисунок 1 – Блок-схема алгоритму відстеження руху об’єктів по заданій траєкторії
IV. ВИСНОВКИ
Запропоновано новий метод та алгоритм для ефективного відстеження руху об’єктів у
реальному часі. Його головною перевагою є можливість збереження даних різного типу про
рухомі відстежувані об’єкти, що перетнули або пройшли задану траєкторію, при невеликих
вимогах до обчислювальної потужності. Даний алгоритм пропонує відстежувати і збирати
дані тільки про окремі об’єкти, відслідковуючи їхнє переміщення. Пропонований алгоритм
можна використовувати в місцях, де потрібно визначати кількість відвідувачів в кафе,
пасажирів у аеропортах, студентів в університеті, дотримання правил в спортивних
змаганнях тощо.
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I. ВСТУП
У 1803 році перед Джанфранческо Мальфатті (Gian Francesco Malfatti, 1731 – 1807),
відомим на той час італійським математиком, була поставлена задача визначити радіуси
трьох циліндричних колон, які треба було вирізати з трикутної призми із забезпеченням
максимального загального об’єму колон. Мальфатті вважав, що рішення поставленої задачі
можна отримати за умови, що три кола мають торкатися одне одного з одночасним
торканням кожного кола двох сторін трикутника основи призми. Цим самим він передбачав,
що ці три кола, які потім назвали колами Мальфатті, дають максимальну загальну площу
основ циліндричних колон серед усіх непересічних кіл всередині трикутника. Означену
задачу Мальфатті розв’язав графічним способом, маючи такі "технічні" засоби як циркуль і
лінійка.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
З часів Мальфатті багато математиків намагалися запропонувати методи побудови кіл
Мальфатті. Але всі вони реалізовувалися ручним графічним способом і вимагали виконання
значного обсягу побудов. Зрозуміло, що точність цих побудов була невисокою. У 1826 році
швейцарський математик Якоб Штейнер [1] запропонував просте геометричне розв'язання,
яке ґрунтувалося на побудові загальних дотичних до кіл. Проте деякі математики
стверджували, що побудова Штейнера була недостатньо доведеною. У 1856 році Ендрю
Серль Харт довів справедливість рішення Штейнера. Але Гай вказав на доказ, що існує в
двох роботах самого Штейнера. Пізніше (C. L. Lehmus, 1819), Каталан (1845), Деруссо (J.
Derousseau, 1895), Пампух (A. Pampuch, 1904), Кулідж (J. L. Coolidge, 1916) запропонували
рішення, засновані на алгебраїчному формулюванні задачі. Але алгебраїчні рішення не
розрізняли внутрішні та зовнішні торкання кіл і заданого трикутника.
Якщо задачу узагальнити, дозволивши торкання будь-якого виду, то для заданого
трикутника існує 32 різних рішення [2] і, навпаки, для трійки кіл, які взаємно торкаються,
можна підібрати вісім різних трикутників [3].
Питання побудови кіл Мальфатті цікавить і сучасних науковців, про що свідчать
публікації, оприлюднені, наприклад, в роботах [2 – 4].
ІІІ. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Із попереднього аналізу, випливає, що кола Мальфатті – це такі три кола всередині
заданого трикутника, кожне з яких торкається двох інших та двох сторін трикутника. Цю
задачу Мальфатті розв’язав із застосуванням циркуля та лінійки. Ручне розв’язання цієї
задачі вимагало виконання значної кількості графічних побудов.
Застосуємо новий підхід до побудови кіл Мальфатті, який базується на сучасних
можливостях обчислювальної техніки та обчислювальної геометрії.
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Відомо, що коли коло торкається двох сторін трикутника, то його. центр
розташовується на бісектрисі відповідного кута. Тому розв’язання задачі почнемо із
знаходження центра вписаного кола, що надасть можливість визначити рівняння бісектрис.
Знаходимо радіус R і координати центра вписаного в трикутник кола. Радіус вписаного
кола визначаємо через його S площу та півпериметр р. Площу трикутника розраховуємо по
відомій схемі Горнера. Отже, радіус вписаного в трикутник кола знаходиться за наступним
виразом: R = S/p.
На рис. 1 показано трикутник АВС з вписаним в нього колом. Координати його центра
визначені за виразами:
a  x A  b  x B  c  xC
a  y A  b  y B  c  yC
xO 
; yO 
,
abc
abc
В

О

С
А
Рисунок 1 – Вихідний трикутник з вписаним колом
де a, b, c – довжини сторін трикутника, які лежать напроти вершин А, В і С, відповідно.
Центри шуканих кіл Мальфатті мають знаходитися на бісектрисах АО, ВО і СО. Їх
положення будемо визначати шляхом мінімізації відхилення суми О1О2 + О2О3 + О3О1
міжцентрових відстаней кіл з радіусами, поточними при роботі алгоритму мінімізації, від
подвійної суми цих радіусів кіл.
У процесі налаштування комп’ютерного коду виявилося, що необхідно застосувати
запобіжний захід у вигляді штрафної функції, яка збільшувала б величину цільової функції у
випадку, коли поточні кола перетинаються між собою. Оскільки існують три пари кіл, то
штрафна функція розраховувалася як різниця між міжцентровою відстанню двох кіл, які
розглядаються, та сумою їх радіусів. При відсутності перетину двох кіл відповідна
компонента штрафної функції приймалася рівною нулю.
Приклад розв’язаної задачі Мальфатті наведено на рис. 2. З розгляду рисунку випливає,
що кожне коло торкається двох інших кіл і одночасно торкається двох сторін трикутника.
Отже, задача Мальфатті розв’язана. Розв'язок базується на застосуванні методів
обчислювальної геометрії, комп’ютерної графіки та теорії оптимізації, без застосування
трудомістких графічних побудов і складних математичних викладок.
Гіпотеза Мальфатті щодо максимальної величини площ трьох вписаних ним кіл у
трикутник виявилася помилковою. У 1930 році в роботі [5] було показано, що в деяких
трикутниках максимальна площа вписаних кіл, може бути отримана завдяки застосуванню
так званого "жадібного" алгоритму, який передбачає вписування в трикутник кола
максимального радіусу (див. рис. 1). Далі вписується коло у вільну ділянку трикутника, яка
розташована в зоні найменшого кута вихідного трикутника, і, нарешті, вписується третє коло
в найбільшу з п’яти областей, які утворилися.
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Рисунок 2 – Кола Мальфатті

Спочатку розрахуємо площу кіл, показаних на рис. 2, а далі згідно з "жадібним"
алгоритмом визначимо суму площ найбільшого кола та двох кіл, вписаних у вільні ділянки
при вершинах А і С, оскільки, як випливає з розгляду рис 1, ці ділянки мають найбільші
розміри. А далі зіставимо площі трьох кіл Мальфатті і кіл, побудованих на основі
"жадібного" алгоритму.
В

О

А

О1

О2

С
Рисунок 3 – Кола, вписані у трикутник за "жадібним" алгоритмом
Проведені розрахунки показали, що сумарна площа кіл, побудованих за "жадібним"
алгоритмом, приблизно на 11 % перевищує площу кіл Мальфатті. Але кола, показані на рис. 3,
назвати колами Мальфатті неможливо, оскільки відсутнє сумісне торкання трьох кіл.
ІІІ. ВИСНОВКИ
Практична реалізація запропонованого підходу побудови кіл Мальфатті підтвердила
можливість вписування трьох кіл в трикутник за умови їх взаємного торкання, а також бути
дотичними до двох відповідних сторін трикутника. Показано, що сума площ кіл Мальфатті не
є найбільшою, "жадібний" алгоритм обумовлює більшу сум площ вписаних в трикутник кіл.
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рекомендаційних систем
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I.

ВСТУП

Інтернет перевантажений інформацією різної тематики, тому важко виділити конкретну
інформацію шляхом звичайного перегляду. Рекомендаційні системи допомагають у
фільтруванні, визначенні пріоритетів, ефективному наданні відповідної інформації, та
частково вирішують проблему пошуку потрібної інформації. Системи, що рекомендують
контент, вирішують цю проблему шляхом пошуку великого обсягу генерованої інформації,
щоб надати користувачам персоналізований вміст інформації про їх інтереси.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Підчас 2006 – 2009 років компанія Netflix проводила змагання [1] між командами, які
повинні були обігнати існуючу систему рекомендацій Cinematch по метриці RMSE на 10%.
Тривіальний алгоритм, дає середньоквадратичне відхилення (СКВ) 1,0540. Алгоритм
Cinematch, дає СКВ 0,9525 на 10% краще тривіального алгоритму. Датасет, на якому
проводились результати алгоритмів містив 100 мільйонів оцінок. Завдання може здатися не
таким складним, але для досягнення необхідної якості потрібно було перевідкривати
змагання два рази – рішення [2, 3, 4] було отримано тільки на 3 рік змагання.
Таблиця 1 – Результати змагань
№
Команда
1
The Ensemble
2
BellKor’s Pragmatic Chaos

СКВ
0.8553
0.8554

Покращення в %
10.10
10.09

Після 2000 днів було виявлено, що середня оцінка фільмів піднялась на 0.2, в
залежності від дати появи в каталозі Netflix після того, як шкалу оцінювання змінили від
об'єктивної шкали (фільм поганий/хороший) до суб'єктивної (мені не сподобалося, мені дуже
сподобалося).Тобто, після того як фільм перестав бути новим, його починають дивитися ті,
хто сильно впевнений в тому, що фільм йому сподобається, що підвищує рейтинг.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Реалізація алгоритмів фільтрації контенту може сильно відрізнятися та мати різні
підходи для вирішення задачі пошуку інформації, оскільки рекомендаційні
використовуються в різних областях і рекомендувати різні товари різними критеріями.
Рекомендаційні об’єкти, що пропонуються користувачеві зображуються у матриці
оцінок “user-item”. Вона дуже розріджена і потрібно заповнити пропущені значення. Оцінка
рекомендації проводиться за метрикою RMSE - СКВ передбаченого рейтингу від реального,
проте це не зовсім правильно і слід враховувати характеристики рекомендації як цілого, а не
точність передбачення конкретного числа.
Набагато кращим способом оцінки якості системи буде - пряма перевірка на
користувачах в контексті бізнес-метрик. Це може бути CTR((кількість кліків / кількість
показів) * 100), час, проведений в системі, або кількість покупок. Оскільки експерименти на
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користувачах дорогі, а випускати поганий алгоритм навіть на малу групу користувачів не
доцільно, тому перед онлайн-перевіркою використовується оффлайн метрики якості.
Як метрики якості, доцільно використовувати метрики ранжирування, наприклад,
MAP@k або nDCG@k [5]. Нехай, Relevance для MAP@k приймає значення 0 або 1
(позитивно/негативно оцінений елемент), а для nDCG@k означає - рейтингову шкалу,
Precision – точність рекомендацій, u – користувач, i – об’єкт для оцінювання, AP@k –
середня точність рекомендацій в діапазоні від 0 до 1, U - набір найпопулярніших N
користувачів, які найбільш схожі на користувача u, який оцінив об’єкт i, k - коефіцієнт
нормування визначений як 1 / U, r – середня оцінка користувача. Тоді маючи ці значення
можна дізнатися середнє значення AP@K для всіх користувачів(MAP@k), коефіцієнт
ефективності алгоритма(DCG@k) та його нормалізуючу форму (nDCG@K).
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
Отримати шкалу оцінок для рекомендаційних об'єктів можна і на основі явного та
неявного зворотнього зв’язку користувача. Де явний зворотній зв'язок будує матрицю
оцінок на основі лайка, дизлайка,. Як показує практика, даних що отримують оцінку мало, їх
біля третини. Більше інформації можна отримати про неявні вподобання - перегляди, кліки.
Неявний зворотній зв’язок, набагато складніший і для нього потрібно створити модель
навчання. Реалізувати таку модель можна на основі Байєсівського персоналізованого
рейтингу (BRP). Якщо відомо, з якими об’єктами взаємодіяв користувач, при цьому
враховувати їх як ті, що йому сподобалися. Залишається безліч об’єктів, з яким користувач
не взаємодіяв. Невідомо, які з них користувачу подобаються, а які ні, але відомо, що далеко
не всі з цих об’єктів йому цікаві. З цього можна зробити грубе узагальнення, що відсутність
взаємодії є негативним прикладом.
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→
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(6)

(7)
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По стовпцях розміщуються об’єкти рекомендацій, (i), а по рядках користувачі (u).
Нехай символ “+” означає вподобаний об'єкт, символом “?” як такий що не зустрічався, а
символ “-” позначається об’єкт що не сподобався. Негативні рекомендації штрафуються
якщо вони оцінені вище позитивного.
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(9)

=1-

Для оцінювання навченості системи, потрібно враховувати кількості проходів, які
довелося переглянути користувачу, щоб знайти негативний приклад, який система оцінила
вище позитивного. Якщо такий приклад випадає з першого разу, то штраф повинен бути
великий і навпаки, якщо проходів багато, то штрафувати сильно не потрібно.
(10)

(11)

(12)
WARP - зважений приблизний рейтингу у парі, як і модель BPR, має справу з
триплетами (користувач, позитивний елемент, негативний елемент) але на відміну від BPR,
негативні елементи у триплеті вибираються не випадково, а серед тих негативних елементів,
які порушують бажаний рейтинг елементів і тому має кращі результати, ніж BPR.
IV. ВИСНОВКИ
Рекомендаційні фільтри використовуються в різних системах, а способи реалізації
таких систем вже сильно відрізняються від стандартного заповнення матриці оцінок, і в
кожній конкретній області будуть свої нюанси. Крім того, важливий не тільки список
об'єктів із оцінками користувачів але і спосіб та контекст подачі. Побудова системи оцінок за
допомогою різних зв'язків, може дати 10% до RMSE метрик.
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Від рівняння кола до суперформули
Валерій Борисенко, Євгенія Цельм
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
м. Миколаїв, Україна

Ірина Устенко, Андрій Устенко
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
м. Миколаїв, Україна
I. ВСТУП
Математиків різних часів цікавило питання, як однією формулою можна описати кола,
квадрати, еліпси, прямокутники, а переведенням їх рівнянь у полярну систему координат
описувати дуже складні геометричні форми. Ламе застосував коло в евклідовому розумінні
для отримання нескінченно багатьох форм, які назвав суперколами. Ці суперкола є
проміжними між колом і квадратом. Ламе також увів поняття супереліпса. Супереліпс є
фігурою, проміжною між еліпсом і прямокутником. Подальший розвиток у цьому питанні
зробив датський вчений Йохан Гієліс, який запропонував рівняння, яке назвав
суперфомулою. У роботі послідовно показано перехід від рівняння кола до суперформули.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Суперформула була розроблена у 1997 році, вона вирішила проблему обмеженої
симетрії супереліпсів і суперкіл. Суперформи такі, як п’ятикутники та морські зірки,
трикутники та чашолистки троянд, квіти та листя можуть бути описані єдиним рівнянням,
заснованим на узагальненні суперкіл і супереліпсів Ламе. Це відкриття було опубліковано в
патенті [1], книзі [2] та в Американському журналі ботаніки [3]. Автором цих робіт є
датський вчений Йохан Гієліс, який працює в університеті Антверпена (Бельгія). Гієліс
запропонував новий геометричний підхід для моделювання та розуміння різних абстрактних
форм, що зустрічаються в природі або створені руками людини. Виходячи з концепції кола,
він показав, що найрізноманітніші форми можуть бути описаними єдиним і простим
геометричним рівнянням, названим ним суперформулою. Пізніше фігури були введені в
області геометрії під загальною назвою кривих, поверхонь і перетворень Гієліса.
ІІІ. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Протягом довгого часу коло і квадрат розглядалися як взаємовиключні фігури, що
описуються різними рівняннями та мають притаманні їм особливості. Але на початку 19-го
століття французький математик Габріель Ламе довів, що коло і квадрат можуть бути
описані єдиним рівнянням. В ортогональній системі координат коло описується рівнянням:
х а 2   у а 2  1,
(1)
де під а розуміється радіус кола.
Ламе записав це рівняння у більш узагальненому вигляді:
n
n
х а  у а  1, при n  0,
(2)
яке зараз відоме як коло Ламе або суперколо.
Уведення довільного додатного показника степеня дозволяє значно розширити коло
геометричних фігур, яке можна отримати застосуванням рівняння (2). Але ці фігури
простіше будувати в полярній системі координат (r, φ). У цій системі координат рівняння
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суперкола з урахуванням того, що x = rcosφ, y = rsinφ, матиме вигляд:





n 1 n

r  cos  a  sin  а
.
На рис. 1 показані коло та квадрат, побудовані із застосуванням формули (3).
n

(3)

Рисунок 1 – Коло та квадрат
Якщо в рівнянні (1) у знаменниках взяти різні значення, то матимемо рівняння еліпса:
х а 2   у b 2  1,
(4)
де а і b – півосі еліпса.
Поняття супереліпса також вперше ввів Габріель Ламе, який узагальнив рівняння еліпса
і замість показника степеня, рівного двом у виразі (4), застосував довільний показник n,
записавши це рівняння у вигляді
х а n   у b n  1,
(5)
де показник степеня n може бути будь-яким раціональним числом, a і b – додатні числа.
У полярній системі координат (r, φ) рівняння супереліпса (5) має вигляд:



r  cos  a  sin  b
n



n 1 n

.

(6)
Рівняння (6) визначає замкнуту криву, обмежену прямокутником зі сторонами –a ≤ x ≤
a та –b ≤ y ≤ b. Воно є узагальненим рівнянням еліпса.
На рис. 2 наведені приклади еліпса і прямокутника, побудовані із застосуванням
рівняння (6).

Рисунок 2 – Еліпс і прямокутник
Перший крок до суперформули. У 2003 році [2, 3] Йохан Гієліс запропонував записати
полярне рівняння супереліпса у наступному вигляді:



  r cos  a  sin  b
n



n 1 n

,

де r – масштабуючий параметр, який впливає на розміри отримуваної фігури.
Рівняння Гієліса дозволяє генерувати велику множину різноманітних фігур.
Другий крок до суперформули. Подальший розвиток рівняння супереліпса,
запропонований Гієлісом, становив у введенні трьох різних значень показників степенів, що
призвело до наступного рівняння:



  r cos  a

n2

 sin  b



n3 1 n1

.

(7)
Третій крок до суперформули. Гієліс у роботі [2] зазначив, що всі наведені вище фігури
мають недолік, пов’язаний з обмеженістю симетрії. Так супереліпси мають осьову симетрію
четвертого порядку, в той час як існують об’єкти з п'ятикутною або шестикутною симетрією.
За цих обставин Гієліс добавив до формули (7) так званий фазовий параметр k. У зв’язку з цим
формула набула вигляду:



  r cosk a

n2

 sin k b



n3 1 n1

.
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Гієліс запропонував фазовий параметр приймати рівним k  m 4 . Таким чином,
формула набула вигляду:
1 n

n2
n3

 1
m 
m 

  r cos   a  sin    b  .


4 
4 


Четвертий крок до суперформули. На четвертому кроці створення своєї формули Гієліс
додав функцію f  , замінивши нею параметр r.
1 n

n2
n3

 1
m
m




(8)
  f  cos   a  sin    b  .


4
4






Таким чином, суперформула набула остаточного вигляду. Введення функції f 
суттєво розширило можливості зображення різноманітних природних форм, зокрема, листя
рослин та квіти. За формулу f  можна взяти рівняння спіралі Архімеда чи логарифмічну
спіраль або певну тригонометричну функцію.

Рисунок 3 – Суперфігури Гієліса
На рис. 3 наведені приклади суперфігур, отриманих із застосуванням рівняння (8) та
логарифмічної спіралі.
ІІІ. ВИСНОВКИ
1. Виконаний аналіз геометричних особливостей кіл та еліпсів показав, що при
застосуванні рівнянь цих кривих в полярних координатах і введенні довільних показників
степенів, відмінних від загально відомих, можна отримувати так звані суперкола та
супереліпси.
2. Подальше ускладнення рівняння супереліпса, взятого в полярних координатах,
дозволяє за чотири кроки отримати суперформулу Гієліса, що надає можливість моделювати
суперфігури складної геометричної форми.
IV. ЛІТЕРАТУРА
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Дослідження методів аналізу слабких і
сильних доль в мелодіях
Юрій Харун
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
м. Івано-Франківськ, Україна
I. ВСТУП
Музика завжди супроводжувала людей впродовж їхнього життя. Останнім часом,
завдяки розвитку технологій, нею стало легше займатись. Музики стає все більше і вона стає
більш різноплановою, з’являються нові жанри. Тому останнім часом почали набирати свою
популярність такі сервіси як Shazam, Google Assistant. З їхньою допомогою стало можливо
шукати мелодії, не знаючи їхньої назви. Але вони не завжди працюють коректно. Пісні
відомих авторів вони знаходять за мелодією без проблем, але з іншими виникають труднощі.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Основним методом отримання спектру мелодії є перетворення Фур’є. Це інтегральне
перетворення однієї функції дійсної змінної на іншу, тобто це перетворення розкладає її на
гармонічні коливання. Це використовується для того, щоб розрахувати спектр частот для
сигналів змінних у часі[1].


G ( )   g (t )e  it dt


(1)

де

g(ω) – вихідний сигнал (у нашому випадку це мелодія);
G(ω) – зображення по Фур’є;
t – це частота гармонічних коливань.
Після отримання спектру гармонічних коливань, він аналізується на наявність гармонік
нот. Таким чином малюється загальна картина мелодії.
Після отримання даних про мелодію також використовуються коефіцієнти подібності
для порівняння схожості отриманих даних з уже наявними. Одним з таких коефіцієнтів є
коефіцієнт Жаккара[2].
За таким принципом працює більшість програмного забезпечення даного типу.
Наприклад, Google Assistant зовсім недавно отримав дану функцію в свій арсенал. І пісні
відомих виконавців він з легкістю знаходить, але через свої особливості з іншими задачами
він не справляється. Shazam найкращий аналог у даній сфері, але йому потрібно дати
послухати мелодію, в той час як Google Assistant можна просто її наспівати. Також є схожий
функціонал в «Аліси» він «Яндекс», але працює вона дуже погано. Інші голосові асистенти
взагалі не мають схожих функцій.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З огляду на раніше наведені недоліки аналогів, було розроблено алгоритм для
розпізнавання музики за допомогою настукування ритму, а не обробки самої мелодії.
Спочатку потрібно за допомогою клавіші награти певний ритм мелодії, яку необхідно
визначити. Це повинен бути недовгий уривок з основної мелодією, адже пісні циклічні, та
немає сенсу награвати такий самий ритм кілька разів.
Після цього він поділяється на такти, як показано на рисунку 1. У більшості випадків це
4 такти.
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Рисунок 1 – Часткові ряди та інтеграли Фур’є
У кожному такті є різні долі, які використовуються для пошуку необхідної мелодії.
Розрізняють сильні і слабкі долі. Такт є чергуванням сильних і слабких долей. Так, при
розмірі 2/4 в такті є одна сильна (перша) і одна слабка (друга) доля, а при розмірі 3/4 в
одному такті є одна сильна і дві слабкі долі.
Після цього отримані дані порівнюються з уже наявними і з їхньою допомогою
визначаються музикальні композиції зі схожим ритмом.
IV. ВИСНОВКИ
Підсумковим результатом роботи даного алгоритму є можливість знайти мелодію за її
ритмом. Також розроблений алгоритм використовується у сферах, де необхідним є обробка
та розпізнавання звуку за необхідними критеріями.
ЛІТЕРАТУРА
Перетворення Фур'є, Лапласа: узагальнення та застосування: навч.-метод. посіб. [для студентів та
аспірантів мех.-мат. і природн. спец. ВНЗ] / Г. П. Лопушанська, А. О. Лопушанський, О. М. М'яус ; М-во
освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів: ЛНУ, 2014.
[2] Kosub, Sven; «A note on the triangle inequality for the Jaccard distance»
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Методи виявлення ризиків безпеки у
життєвому циклі розробки ПЗ
Сергій Шуляр
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
м. Івано-Франківськ, Україна
I. ВСТУП
У сучасному світі програмне забезпечення (ПЗ) використовується для обробки і
зберігання чутливих даних, тому безпека ПЗ відіграє визначне значення. Більшість кібер атак
за останні роки були спрямовані на отримання персональних та фінансових даних. Велику
небезпеку становить витік будь-яких чутливих даних. Компанії та уряди всіх країн світу
спрямовують величезні ресурси для забезпечення безпечного зберігання та обробку даних.
Розглянемо основні причини витоку даних із програмних комплексів:
1.
Отримання доступу до даних через витік персональних ідентифікаторів таких
як паролі, маркери сесій чи ключі
2.
Витік даних через не достатню безпеку інфраструктури яка використовується
для робити програмного комплексу. Тут можна зазначити такі основні напрямки що
використовуються зловмисниками як: перехоплення трафіку та отримання привілейованого
доступу до операційної системи
3.
Витік даних через помилки в програмному коді або навмисне додані
«закладки» в коді ПЗ
З першою причиною зазвичай бореться служба безпеки шляхом навчання персоналу та
введення протоколів безпеки на випадки втрати чи витоку ідентифікаторів
З другою в більшості випадків боряться оператори (системні адміністратори)
інфраструктури.
В той час як третя причина зазвичай залишається поза увагою та в даний час є основно
причиною витоку чутливих даних.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Згідно з дослідженнями Open Web Application Security Project[1] опублікованому в «Top
10 Web Application Security Risks»[2] наступні причини є основними у витоку чутливих
даних ПЗ:
- Ін'єкція. Вади ін’єкції, такі як SQL, NoSQL, OS та ін’єкція LDAP, виникають, коли
ненадійні дані надсилаються інтерпретатору як частина команди або запиту. Ворожі дані
зловмисника можуть змусити інтерпретатор виконати команди зловмисника або отримати
доступ до даних без належного дозволу.
- Порушена автентифікація. Функції додатків, пов’язані з автентифікацією та
управлінням сеансами, часто реалізуються неправильно, що дозволяє зловмисникам
компрометувати паролі, ключі або маркери сеансів або використовувати інші недоліки
реалізації, щоб тимчасово або назавжди перейняти ідентифікаційні дані інших користувачів.
- Розголошення чутливих даних. Багато веб-додатків та API не захищають належним
чином конфіденційні дані, такі як фінансові, дані охорони здоров'я та дані ідентифікації.
Зловмисники можуть викрасти або модифікувати такі слабо захищені дані для здійснення
шахрайства з фінансами, викрадення особистих даних або ж інших злочинів. Конфіденційні
дані можуть бути скомпрометовані якщо вони без додаткового захисту, наприклад,
шифрування в при зберіганні або ж під час передачі, і вимагають особливих заходів
обережності при обміні ними.
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- Зовнішні сутності XML (XXE). Багато старих або погано налаштованих процесорів
XML опрацьовують посилання на зовнішні сутності в документах XML. Зовнішні сутності
можуть використовуватися для розкриття внутрішніх файлів за допомогою обробника URI
файлів, внутрішніх спільних файлів, внутрішнього сканування портів, віддаленого
виконання коду та атак відмови в обслуговуванні.
- Порушення в контролі доступу. Обмеження щодо того, що дозволено робити
аутентифікованм користувачам, часто не застосовуються належним чином. Зловмисники
можуть використовувати ці недоліки для доступу до несанкціонованих функціональних
можливостей та/або даних, таких як доступ до облікових записів інших користувачів,
перегляд конфіденційних файлів, зміна даних інших користувачів, зміна прав доступу тощо.
- Неправильні налаштування безпеки. Неправильна конфігурація безпеки є проблемою,
найбільш часто зустрічається. Зазвичай це результат небезпечних конфігурацій за
замовчуванням, незавершених або експромт конфігурацій, відкриті хмарні сховища,
неправильно налаштованих заголовків HTTP та детальні повідомлень про помилки у
відповіді, що містять конфіденційну інформацію. Не тільки всі операційні системи,
фреймворки, бібліотеки та програми повинні бути надійно налаштовані, але вони повинні
бути вчасно виправлені /оновлені.
- Між сайтові сценарії (XSS). Виконання XSS трапляються, коли програма включає
ненадійні дані в веб-сторінки без належної перевірки чи екранування, або використовує у
веб-сторінці дані, надані користувачами, за допомогою API браузера, які можуть створювати
HTML або JavaScript. XSS дозволяє зловмисникам виконувати сценарії в браузері жертви, які
можуть викрадати сеанси користувачів, псувати веб-сайти або перенаправляти користувача
на шкідливі сайти.
- Небезпечна десериалізація. Небезпечна десериалізація часто призводить до
віддаленого виконання коду. Навіть якщо десеріалізації не призводять до віддаленого
виконання коду, вони можуть бути використані для виконання атак, включаючи атаки
віддачою захищених даних, атаки інжекції та атаки підвищення привілеїв.
- Використання компонентів із відомими вразливостями. Компоненти, такі як
бібліотеки, фреймворки та інші програмні модулі, працюють з тими самими привілеями, що і
програма. Якщо експлуатувати вразливий компонент, така атака може сприяти серйозній
втраті даних або захопленню сервера. Програми та API, що використовують компоненти з
відомими вразливими місцями, можуть підірвати захист додатків та активувати різні атаки та
впливи.
- Недостатне жуналювання та моніторинг. Недостатне журналювання та моніторинг у
поєднанні з відсутністю або неефективною інтеграцією з реагуванням на інциденти
дозволяють зловмисникам продовжувати атакувати системи, підтримувати втручання,
переходити до більшої кількості систем і підробляти, витягувати або знищувати дані.
Більшість досліджень порушень показують, що час на виявлення порушення становить
понад 200 днів, як правило, виявляються зовнішніми сторонами, а не внутрішніми процесами
чи моніторингом.
Як можна побачити 8 з 10 найбільш небезпечних ризиків безпеки відносяться до коду
ПЗ і як було зазначено раніше в даний час їм мало приділяється уваги при розробці ПЗ.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Метою є побудова практик які необхідно втілити у цикл розробки ПЗ для виявлення та
запобіганню ризикам безпеки на стадії розробки ПЗ.
В подальшому метрики про ризики безпеки в коді ПЗ можна використовувати для
оцінки якості та безпеки ПЗ а також для покращення безпеки на стадії супроводу ПЗ.
Виокремимо етапи та методи які можна впровадити в цикли розробки ПЗ для
запобіганню ризиків безпеки:
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- Аналіз архітектури на використання безпекових практик та відсутність безпекових
ризиків
- Статичний аналіз коду на наявність блоків, що можуть призводити ризиків безпеки
- Аналіз бібліотек, фреймворків та інших програмні модулів, що використовуються в
ПЗ, на відомі вразливості
- Виконання автоматизованих сценаріїв втручання в ПЗ у тестовому середовищі на
виявлення вразливостей[3]
- Аналіз трафіку та журналів ПЗ на виявлення чутливих даних або помилок, що
призводять порушень роботи ПЗ [4]
Найкраще реалізувати ці методи у випадку якщо у циклі розробки реалізована
неперервна інтеграція[5]. Тоді більшість методів можна легко автоматизувати та інтегрувати
в цикл неперервної інтеграції. Розроблено модель циклу розробки ПЗ неперервної інтеграції
з статичним аналізом коду, аналізом залежностей та автоматизованими тестами на
проникнення. На основі моделі були впроваджені додаткові кроки в цикл неперервної
інтеграції розробки ПЗ на мікросервісній архітектурі та зібрані статистичні дані
ефективності методів аналізу ризиків безпеки на етапі розробки ПЗ.
IV. ВИСНОВКИ
Використання методів аналізу коду ПЗ та тестових сценаріїв для виявлення
вразливостей та ризиків безпеки в циклі розробки ПЗ дозволяє суттєво покращити безпеку та
якість ПЗ. Також це дозволяє розробникам виявляти недоліки та дефекти в безпеці ПЗ на
ранніх стадіях розробки ПЗ та організувати навчання команд розробників для використання
кращих практик для уникнення ризиків безпеки та побудови архітектурних рішень з думкою
про безпеку ПЗ
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Mobile Application for RFID
Access Control System
Kostiantyn Khabarlak
Dnipro University of Technology
Dnipro, Ukraine
I. INTRODUCTION
A correct choice of access control system is crucial for security as an illegal access can cause
a loss of sensitive information or severe equipment damage. Most systems use RFID cards (plastic
cards with a special chip) for access control. It is enough to take the card to the scanning device and
a corresponding gate or turnstile will let the user in. In case of card loss or deliberate transfer to
third parties, such a system is unable to track down a foreign access. Camera or stationary face
detection terminal installation might be considered as a solution to the problem, yet such systems
remain expensive [1].
II. LITERATURE OVERVIEW
Authors of [1] have introduced a cheaper access monitoring system, which proposes to install
autonomous RFID tags (also known as NFC tags) near a smart door or a turnstile. Person identity is
verified through the developed smartphone application. In order to open a door the user has to be
registered in the enterprise’s system. To detect illegal access in case of smartphone loss or
deliberate transfer to third parties, the system requires the user to provide his or her photograph
when opening the door. This makes it possible to compare the photograph during registration
against the one during door access (fig. 1). One of distinctive features of the proposed system is that
it doesn’t require RFID scanners – all of the necessary sensors are already available in the user’s
smartphone, which lowers the system’s installation price to bare minimum. Yet the system has a
drawback, namely it allows or denies user access only based on the registration account. The
photograph which the user submits when entering a gate might not contain a face. Obviously, such
photographs can be easily spotted by the security team, however, this might happen too late.
III. PROPOSED MOBILE APPLICATION
Here we propose to extend the described system’s capabilities by using a face detection
system. Having considered a review article [2], we have decided to utilize MTCNN neural network
[3], which can detect faces with large pose and varied lighting conditions or background. This
network contains a three-network-cascade. Each stage of the network refines prediction of the
previous stage. Such network architecture has made it possible to make the network fast and
accurate at once. In addition to face detection, MTCNN also detects 5 facial landmarks (eyes,
mouth corners and nose). Survey [2] has a special mention of MTCNN network due to its
applicability to a wide spectrum of face processing algorithms. Such an advantage will make a
further extension of the proposed application possible. Figure 2 has a screenshot of the developed
face and facial landmark detection system.
To avoid an excessive enterprise’s security system server load, neural network inference is
performed directly on a mobile device. Furthermore, it enables the system to show the detected face
and facial landmarks in real time. In cases, when multiple faces or none are detected, the user will
get a corresponding notification in the upper part of the screen and the gate will remain locked.
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Figure 1 – Monitoring panel [1]

Figure 2 – Proposed mobile face detection system at work
It is worth mentioning, that according to [2], facial landmarks are needed for the face
alignment procedure, which is frequently used as a preprocessing step for the face verification
algorithm, when the system will say whether face photo at the gate and at registration time pertains
to the same person or not.
IV. CONCLUSIONS
In the presented paper MTCNN neural network has been integrated into RFID access
monitoring system. Network inference is performed directly on the user’s mobile device. The
proposed modification eases detection of illegal enterprise access in case of user’s smartphone loss
or theft, which enhances company’s access control system security without increasing main server
load. Also, the paper has a preliminary step for the face verification system implemented. We hope,
that the proposed system will find its implementation in many companies and will enhance their
security.
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I. ВСТУП
При розробці того чи іншого програмного забезпечення зазвичай використовують
числа з плаваючою комою, які є дуже зручними у використанні. Однак вони можуть
спричинити досить значні помилки округлення. Ці, на перший погляд, незначні неточності
можуть накопичуватися і перетворюватися суттєві помилки у розрахунках.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У програмуванні часто обчислення виконуються з числами, точність яких обмежуються
лише наявною пам’яттю головної системи. Більшість апаратних засобів зазвичай пропонує
від 8 до 64 біт точності [5].
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглянемо примітивні функції додавання двох чисел з плаваючою комою одинарної
(float) та подвійної (double) точності на мові Java (рис. 1).

Рисунок 1 – Додавання десяткових чисел на мові Java
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Результатом додавання чисел 0,1 до 0,2 має бути 0,3. Дійсно, такий результат
отримується з типом float, а от при використанні типу double виникає додаткова цифра у 17
знаку після коми (рис. 2).

Рисунок 2 – Результат обчислень виразу на мові Java
Розглянемо ще один приклад з діленням та множенням на одне і те саме число на мові
Java (рис. 3):

Рисунок 3 – Ділення та множення на одне і те саме число на мові Java
Очевидно, що результатом такої математичної операції мало б бути початкове число, з
яким і здійснювалися операції ділення та множення. Проте, як видно з рисунку 3, при
використанні типу даних float з’явилася двійка у 7 знаку після коми, а от з використанням
типу double вийшла недостача у 16 знаку після коми (рис. 4).

Рисунок 4 – Результат обчислень виразу на мові Java
Аналогічна помилка виникає і з використанням мови Python (рис. 5-8).

Рисунок 5 – Додавання десяткових чисел на мові Python

Рисунок 6 – Результат обчислень виразу на мові Python

Рисунок 7 – Ділення та множення на одне і те саме число на мові Python

Рисунок 8 – Результат обчислень виразу на мові Python
Аналогічна ситуація і на мові JavaScript (рис. 9-12).
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Рисунок 9 – Додавання десяткових чисел на мові JavaScript

Рисунок 10 – Результат обчислень виразу на мові JavaScript

Рисунок 11 – Ділення та множення на одне і те саме число на мові JavaScript

Рисунок 12 – Результат обчислень виразу на мові JavaScript
Такі ж неточності притаманні і мові C++ (рис. 13-16).

Рисунок 13 – Додавання десяткових чисел на мові С++

Рисунок 14 – Результат обчислень виразу на мові С++

Рисунок 15 – Ділення та множення на одне і те саме число на мові С++

Рисунок 16 – Результат обчислень виразу на мові С++
IV. ВИСНОВКИ
Наведені вище обчислення вказують на наявність неточностей, навіть у елементарних
математичних операціях, з використанням таких популярних мов програмування як Java,
Python, JavaScript та С++.
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СЕКЦІЯ 3
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Exploring the possibilities of using an adaptive
gripping device
Vitalii Mazhara, Kyryl Shcherbyna
Central Ukrainian National Technical University
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I. INTRODUCTION
Analysis of the state of domestic engineering shows that the urgent task is to increase further
the level of automation of production. The use of industrial robots, in this case, is a promising area,
as it provides the necessary flexibility of technological equipment and frees workers from
performing physically heavy, monotonous and unskilled work.
The gripping devices of industrial robots ensure the maintenance of parts during their spatial
movement. Since it is advisable to use industrial robots in a serial type of production, with a
constant change of the nomenclature of processed parts and the development of adaptive gripping
devices for parts of various classes. That is an urgent task.
II. ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND PUBLICATIONS
Expanding the technological capabilities of gripping devices of industrial robots has always
been an urgent task in automated machine-building production. This task was solved due to the
design of features of the grips, in particular the use of replaceable clamping elements and levers,
rotary prisms, mechanisms to increase the size range of the gripping parts and so on. The gripping
devices are also equipped with sensors of external data, which respond to the presence of the object
of manipulation, its shape, size, weight, conditional surface, clamping force, slippage, etc. In
particular, several variants of such devices are given in [1] and [2], and a description of the
principle of their operation is given. Such features of gripping devices determine the degree of their
adaptability, but they do not allow to create a design that will be highly reliable, accurate and easy
to perform. The advent of compact and at the same time powerful servos gives impetus to a new
technological level of design, the definition of new approaches and techniques for creating gripping
devices. This report provides a technique for determining the angles of rotation of the leading links
of the adaptive griping device when there are the clamping parts of various technological classes.
III. PRESENTING MAIN MATERIAL
The gripping device [3] is designed for clamping both prismatic and cylindrical parts. The
principle of its operation is shown in Figure 1.
The gripping device adapts to the shape of the part by holding the output links in a parallel
position when clamping the prismatic parts and their additional rotation while holding the
cylindrical parts. The fig. 1 (a), shows a device that clamps a prismatic part, and Fig. 1 (b) – shows
a cylindrical part.
To ensure the possibility of clamping parts of different classes, it is necessary to ensure the
rotation of the four leading links at a certain angle due to the servos. To determine such angles this
technique is developed, which is given below.
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Figure 1 – Adaptive gripping device
The first step in calculating the angles of rotation is to establish the coordinates of the points
(А, В, С, D, E, F). At this stage of research, the coordinates of the points are determined by a
graphical-parametric method. In order to determine them in future, we plan to develop appropriate
analytical dependencies. The lengths of all links are also known. While clamping parts, both
prismatic and cylindrical, the output links (FE, F1E1, НС and Н1С1) of the gripping device must
perform coordinated rotational movements by means of servo drives. An important task is to
accurately determine the value of the change of the initial angles α and β. Therefore, the first step is
to set the values of the initial angles of the output links.

Figure 2 – Scheme for calculating the angles of the output links of the adaptive gripping device
Thus, the initial angle of rotation of the links НС and Н1С1 is defined as:
  1   2
The angle  1 is determined by the formula:
Y Y
1  arctg B H ,
XB  XH
where XB, YB, XH, XH – are the coordinates of points B and H, respectively.
Substitute the data into the formula (2)
70  6
1  arctg
 82.84 .
4  12

(1)

(2)

By the cosine theorem we determine 2 :
2
2
2
l BH
 lCH
 l BC
 2  arccos
,
2  l BH  lCH

where lBH , lCH , lBC – are the lengths of the corresponding links.
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(3)

lBH  ( X B  X H ) 2  (YB  YH ) 2  (4  12) 2  (70  6) 2  64.5 мм .
(4)
Substitute the data into the formula (3)
64,5 2  552  12,06 2
 2  arccos
 7,16 .
2  64,5  55
Therefore, the initial value of the angle   90 .
Since the gripping device has four movable links, the value of the output angle for the links
FE and F1E1 is defined as:
(5)
  1  2 .
The angle  1 is determined by the formula:

YD  YF

1  arctg

,
XD  XF
where XD, YD, XF, XF – are the coordinates of points D and F, respectively.
Substitute the data into the formula (6)
54.74  0
1  arctg
 89.26 .
29.01  30

(6)

By the cosine theorem we determine 2 :
2
2
2
l EF
 l DF
 l DE
 2  arccos
,
2  l EF  l DF

(7)

where lEF , lDF , lDE – are the lengths of the corresponding links.
l DF  ( X D  X F ) 2  (YD  YF ) 2  (29 .01  30 ) 2  (54  0) 2  54.75 мм .
Substitute the data into the formula (7)
30 2  54.752  452
 2  arccos
 55.25 .
2  30  54.75
Therefore, the initial value of the angle   144.51 .

(8)

IV. CONCLUSIONS
Thus, by consistently changing the angles of rotation of the servos, this gripping device has
the ability to clamp both prismatic and cylindrical parts. The formulas for calculation of the
corresponding angles for the basic conditions of work of capture are deduced. The developed
technique is the first step to create a system of automated control of such gripping devices. Due to
the further analysis of the kinematic execution of such grips and the study of the influence of the
angles of rotation of their leading links, the way is opened for the expansion of functionality and the
creation of fundamentally new designs of gripping devices.
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Modelling Parametric Failures of Woodworking
Machines
Mariya Pylypchuk, Vasyl Taras
Ukrainian National Forestry University
Lviv, Ukraine
I. INTRODUCTION
The quality of finished products and the efficiency of using wood depend on the precision of
sawing timber in modern woodworking production. In the dynamic system "machine - tool workpiece" (MTW) the most complex and constant source of processing errors is a machine, the
service life of which equals to decades.
During operation of woodworking machines, different types of energy apply to them:
mechanical, thermal, physical, which lead to changing the parameters of individual elements, units
and a machine as a whole. Such processes are reversible or irreversible. Reversible processes, such
as elastic and thermal deformations of parts and units, temporarily change the parameters of
machine parts and units within certain limits. Irreversible degradation processes, such as, aging,
corrosion, wear, lead to the significant deterioration of the technical condition of a machine over
time and affect significantly the precision of wood cutting. Therefore, the maintenance of a
woodworking machine should be aimed at ensuring the reliability and prevention of deviations of
its parameters, which lead to a loss of technological precision.
II. ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND PUBLICATIONS
In the works [1, 2], parametric failures are described using a linear model with scattering of
the initial parameter by the normal distribution law. Random processes with a normal distribution
law are considered in the works [3, 4]. Published experimental failure distributions of parts and
components of structures that work to the point of exhaustion are usually asymmetric and modal
[ 2, 5 ]. The work [ 6] notes that it is reasonable to use the asymmetric Weibull distribution law to
study the reliability indicators and describe the failure models. In the work [7], to study the
reliability of mechanical equipment the features of the processing process are used instead of the
traditional description of degradation processes. However, these studies do not consider the
possibility of estimating the duration of operation between equipment failures, which would allow
determining the inter-adjustment periods for equipment. In [8] it is indicated that parametric failures
as a result of wear do not correspond to the normal law of failure distribution. Therefore, to describe
the operating time until the parametric failure of the woodworking machine, it is reasonable to use
an asymmetric  - distribution [8, 9], which allows estimating the duration of operation between
failures according to the criterion of processing precision.
The aim of this paper is to model the parametric failures of woodworking machines based on
the criterion of technological precision with the use of  - distribution of operating time which will
enable to determine the durations of inter-adjustment periods of machine operation.
III. PRESENTATION OF THE MAIN MATERIAL
During machine adjustment, the size adjustment at the time t1 is set to a certain nominal value
X 0 . In the course of further operation of the machine, the value X 0 changes randomly. Therefore,
size X is a polar random function of operating time X (t ) . All implementations of random function
X (t ) pass through one non-random stationary point – pole ( X 0 , t1 ) .
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To find the failure distribution of a woodworking machine by the precision criterion
according to the characteristics of the disadjustment process, it is convenient to approximate the
random value of X size of the manufactured part by a radial random function as follows:

X (t )  X 0  B  t ,

(1)
where B is the speed of the machine disadjustment process, which is a random variable, and the
operating time t is calculated from the moment of arising need for adjustment.
To find the numerical characteristics - mathematical expectation mb and mean-square
deviation  b , which roughly describe the machine disadjustment process, one should know the X 0
variable and operating time t0 before pre-adjustment. The speed variable B of changing size X is
limited by the lower b1 and upper b2 margins. Therefore, according to [8], it is reasonable to
consider the truncated normal distribution of the size X change speed, provided that the speed of
machine disadjustment is limited, ie: b1  b  b2 :
f (b)  cf (b) 
1
c
Ф(и2 )  Ф(и1 )

и1 

b1  mb

b

и2 

c

b

b2  mb

 (b  mb )2 
exp  

2 b2 
2

,

(2)

 b ; Ф(и) – Laplace's function.
where
;
;
As a result of disadjustment, the X parameter can reach a critical value X max , at which a
parametric failure of the woodworking machine occurs according to the precision criterion.
Therefore, we further consider B as the absolute value of a woodworking machine disadjustment
T

X max  X 0

B
speed. The time
to parametric failure according to the precision criterion is a function
B
of a random variable distributed according to the truncated normal law (2). According to the rule
of finding the distribution law of random arguments’ functions [1,8] provided that

X  X0
X  X0
t 
b2
b1

distribution density for T variable has the form of three-parametric  -

distribution [8, 9]:
 1
 c
 
f (t )  2
exp       
t 2
 
 2  t
,
2



X  X0



(3)

mb

 b . Parameter  has the dimensionality
b ,
where  ,  , c - distribution parameters,
of failure time (time) and is the relative margin of a machine’s durability according to the precision
criterion. The parameters  and c are dimensionless values. We consider the value of the
parameter  to be the average speed of the machine disadjustment, ie the relative average speed of
a change of the random variable X . As a rule, when the parameter   2 and may take larger values,
the parameter c  1 [8, 9].
Operating time of a woodworking machine before the beginning of mass failures according to
parametric precision is equal to time when acceleration of a change of distribution density is
maximum. The value of this operating time is calculated according to the recommendations [8] as
the time when the third derivative of the distribution density function is zero. Then the value of the
operating time before the start of mass failures is obtained as the smallest positive root of the
equation

 1 
 d3  1
 
 2 exp          0
3
 2 t
2 dt  t
  

.
2

(4)
Having found the third density derivative of  -distribution of a random variable X , equation
(4) is reduced to an algebraic sextic equation:
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 0,5( t   ) 2  
1  10
10 6
11
5
10  exp 
   (9,6 10 t  1, 4 10  t 
11 
2
t 
t



t 4 (4,8 1010  2  1,9 1011  2 )  (4 109  3  3  1011 3 )t 3 
(6 1010  4  1, 2 1010  2  4 )t 2  1, 2 1010  5t  4 109  6 )  0.

(5)

The smallest positive root of the solution (5) is the value of the operating time, which equals
to the duration of the inter-adjustment period for the machine. For example, with the distribution
parameters   2 ,   850 hours we have six roots: 179.5; 266.2; 482.1; -384.5; -760.7; -2332.5 the
first of which determines inter-adjustment period for woodworking machine according to the
precision criterium.
Solving equation (5) for certain values of  - distribution parameters, the durations of interadjustment periods for СКТП505-2 band saw machine, Barakuda-2 circular saw machine and
milling machines: jointer-planer AD741(Felder) and four-side longitudinal milling machine
Unimat-17A, have been obtained.
It has been established that the duration of inter-adjustment periods for woodworking
machines increases with the increase of conditional durability of a machine  . However, logically,
with the increase of relative disadjustment speed, which we consider to be the  -distribution
parameter, the duration of inter-adjustment periods decreases. There is a linear relationship between
 -distribution parameters and the duration of the inter-adjustment period.
IV. CONCLUSIONS
A radial model of parametric failure of a woodworking machine according to the precision
criterion based on the truncated normal distribution of a machine’s disadjustment speed has been
developed. It has been found that the density of parametric failures of woodworking machines
according to the precision criterion corresponds to alpha distribution. It has been determined that
the durations of inter-adjustment periods for band saw, circular saw and milling machines coincide
with the operational data of the duration of inter-adjustment periods of these machines with an
accuracy of seven percent, which proves the adequacy of the mathematical model. The proposed
model of parametric failures of woodworking machines based on the criterion of processing
precision allows determining the durations of inter-adjustment periods of machine operation, during
which the precision of processing is ensured in compliance with the current standards.
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Особливості поводження та управління
твердими побутовими та промисловими
відходами на території України
Олег Березюк, Михайло Лемешев
Вінницький національний технічний університет
м. Вінниця, Україна
I. ВСТУП
Зростання економіки, населення й сфери споживання супроводжується наростанням
негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище шляхом збільшення як
обсягів відходів, так і їх видів. Економічні потреби людства виявилися більш сильним
визначальним фактором для генерування відходів, ніж ініціативи й заходи щодо його
попередження. Проблема переробки відходів стає все гострішою з ростом населення Землі і
частки людей, які живуть в містах. У 1900 р. в світі проживало 220 мільйонів міських
жителів, що становило 13% від загального числа людей, які виробляли менше 300 тис. т
сміття в день. До 2000 р. 2,9 млрд. людей, що живуть в містах (49% населення Землі),
виробляли понад 3 млн. т твердих відходів на день.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
До 2025 року обсяги утворених відходів збільшаться у двічі [1].
У разі збереження поточної системи споживання і формування відходів, до 2050 р.
людству, яке до того часу зросте приблизно на 2 млрд. чол., буде необхідно підвищити
виробництво продовольства на 60% [2]. Якщо темпи росту кількості побутових відходів не
зменшаться, виробництво сміття в світі до 2100 р., внаслідок зростання чисельності
населення до 9,5 млрд. чол. та урбанізації до 80%, зросте втричі порівняно з нинішнім рівнем
і досягне 11 млн. т в день [1].
Проблемам утворення та раціонального використання відходів, як складової
ресурсозбереження та екологізації виробництва, присвячено багато наукових праць [3-8]. Під
відходами розуміють будь-які речовини, матеріали і предмети, які утворюються у процесі
людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення
та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.
Тверді відходи поділяються на відходи виробництва та відходи споживання. Під
відходами виробництва розуміють непридатні для виробництва певної продукції види
сировини, її залишки, що не вживаються, або речовини, які виникають в результаті
технологічних процесів, які не підлягають утилізації у даному виробництві [9, 10]. На цю
групу припадає 90% обсягу твердих відходів. Інші 10% складають відходи споживання, за
іншою класифікацією вони є твердими побутовими відходами (ТПВ). Побутові відходи – тип
відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті).
Між існуванням відносно невеликої маси ТПВ та величезною масою промислових
відходів є прямий зв'язок. Адже промислові відходи утворюються на перших стадіях
отримання сировини, яка використовується на виробництво товарів [10-14]. Виготовлені
товари після нетривалого етапу користування ними стають відходами споживання. Крім
того, на виробництво сировини для майбутніх споживчих товарів витрачається велика
кількість енергії, а енергетика, в свою чергу, – один з головних продуцентів промислових
відходів. Підраховано, що кожній ті ТПВ відповідають 5 т промислових відходів на стадії
виготовлення продукції і 20 т – на стадії отримання первинних ресурсів з надр. Однак
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недостатність досліджень даної проблематики в Україні, що викликає низку проблем у сфері
поводження з відходами, обумовлює необхідність подальших досліджень в цьому напрямі.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ТПВ є одним з найбільш вагомих факторів забруднення довкілля і негативного впливу
фактично на всі його компоненти. Інфільтрація сховищ, горіння териконів, пилоутворення,
інші фактори, що зумовлюють міграцію токсичних речовин, призводять до забруднення
підземних та поверхневих вод, погіршення стану атмосферного повітря, земельних ресурсів
тощо. Таким чином, збільшення ТПВ є першопричиною накопичення промислових відходів.
Щорічно в Україні загальний обсяг ТПВ збільшується на близько 50 млн.м3, а
промислових – на 175 млн. м3 [13, 14]. В Україні кількість ТПВ не дуже відстає від
середньоєвропейського і становить близько 38-40 млн. м2 щорічно (або близько 10 млн. т).
Загальна ж маса твердих відходів у країні сягає 1 млрд. т щорічно. За своїм складом
українські ТПВ відповідають категорії перехідних країн.
Питомі показники утворення ТПВ в Україні в середньому складають 220-250 кг/рік на
душу населення, а у великих містах досягають 330-380 кг/рік відповідно, причому ці обсяги
зростають в останні роки на 20% в рік, тоді як середній європеєць виробляє на рік близько
400 кг ТПВ. Для порівняння: у Бельгії, Великобританії та Німеччині ця цифра сягає
340-380 кг/рік, в Австрії та Фінляндії – близько 600 кг, проте у цих країнах майже усі ТПВ
переробляються [15].
За питомими величинами утворення відходів Україна знаходиться в середній ланці
європейських країн. Її показники в розрахунку на одну людину становлять 9,9 т/люд./рік.
Більш високі цифри фіксуються за даними Євростату в таких країнах як Болгарія, Фінляндія,
Естонія, Росія, Румунія. Останнє зумовлено масштабною гірничовидобувною діяльністю у
цих країнах [16]. Відходи видобувної промисловості (мінеральні) становлять в Україні
домінуючу частину (83%) всіх відходів. Обсяг їх щорічного утворення перевищує 360 млн. т,
що є найбільшим серед європейських країн показником за винятком Російської Федерації.
В Україні за 2012 р. утворилось близько 59 млн. м3 ТПВ, що дорівнює близько
13 млн. т, які захоронюються на 6,7 тис. сміттєзвалищах і полігонах, загальною площею
понад 10 тис. га. Українські домогосподарства у 2012 р. збільшили кількість відходів на
53,9% – до 8 млн. т, а підприємства та організації, що отримали дозволи на створення
відходів, – на 0,1%, до 442,7 млн. т. Утворення відходів в цілому збільшилося лише на 0,7%
до 450,7 млн. т. Всього у 2012 р. було утилізовано 143,45 млн. т відходів, або 6,7%. Обсяг
спалювання відходів для отримання енергії збільшився на 35,3% – до 1,08 млн. т.
Збирання ТПВ в нашій державі є основним завданням санітарного очищення населених
пунктів і здійснюється більше ніж 7,5 тис. спеціальними автомобілями 56 спеціалізованих
автопідприємств та 650 цехами [17-21]. Проте рухомий склад спеціалізованих
автопідприємств застарілий, майже 75% автомобілів відпрацювали свій ресурс і підлягають
списанню. При нормативі 12% відновлюється лише 1% парку.
Проте, варто зазначити, що на сьогоднішній день в Україні є тільки 4
сміттєспалювальних заводи – у Києві, Дніпропетровську, Харкові, Севастополі. Працює
тільки київський, тобто за фактом у нас не існує галузі з переробки та утилізації відходів.
Отже, відмінність України від ЄС стосується не кількості твердих побутових відходів,
а відсутності належних засобів поводження з ними, зокрема роздільного збору й рециклінгу.
IV. ВИСНОВКИ
В Україні, незважаючи на певний прогрес у вирішенні проблеми відходів, стратегія
поводження з відходами залишається несформованою. Тому для вирішення проблеми
поводження та управління твердими побутовими та промисловими відходами потрібно
виходити зі стратегічних підходів і міжнародного досвіду, формувати прагматичну
національну політику.
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Дослідження процесів зношування в газових
опорах високошвидкісних вузлів
Інна Віштак
Вінницький національний технічний університет
м. Вінниця, Україна
I. ВСТУП
Використання опор з газовим мащенням в різних сферах промисловості пояснюється
насамперед виключними властивостями газової змазки, що вигідно відрізняє її від рідини.
Газові опори можуть працювати в широкому діапазоні температур і тиску, не втрачаючи
своїх експлуатаційних властивостей. При вірно розрахованих під час проектування та
виготовлених з необхідною точністю, вузли на газових опорах практично не мають зношення
робочих поверхонь.
Опори з газовим мащенням (пневматичні опори) застосовуються для забезпечення
потрібної орієнтації робочих поверхонь і чутливих елементів при високих швидкостях
обертання. Тому до них висуваються додаткові вимоги, що випливають з умов експлуатації.
Пари тертя газових опор в результаті дії високих навантажень, швидкостей переміщення і
температур, впливу агресивних середовищ і вібрацій піддаються неминучому зносу, що
проявляється в зміні їхніх геометричних розмірів і виявляється у вигляді вм’ятин, налипання,
забоїн, залишкової деформації матеріалів [1,2].
При підвищенні інтенсивності зношування, що призводить до руйнування або
схоплювання рухомих сполучень, відбувається відмова деталі або вузла. Вимога
зносостійкості є загальним параметром, який визначає безвідмовність їхньої роботи.
Дослідження процесів зношування та розроблення практичних рекомендацій для
підвищення зносостійкості поверхонь пар тертя газових опор є актуальним питанням
сьогодення.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В науково-технічній літературі широко і детально розглянуті питання конструювання,
принципи дії високошвидкісних вузлів та агрегатів, і до кожного з них не в достатній мірі
розглянуті причини появи експлуатаційних несправностей в них, пов’язаних із зношуванням.
При великому виборі конструкційних форм і функціональних особливостей пар тертя,
вимога зносостійкості є загальним параметром, який визначає безвідмовність їхньої роботи.
Існує декілька теорій, що пояснюють закономірності, пов’язані з явищем тертя, а також
класифікацій зношування. Найбільш поширеними видами зношення газових опор є
втомлене, адгезійне, абразивне та фретинг [3].
В роботі [4] розглянуто механізм абразивного зношування, який складається з ряду
процесів, що залежать один від одного і включають вдавлення абразивних частинок у
поверхні тертя та подальше їх відносне переміщення. Інтенсивність кожного процесу
визначається за властивостями матеріалу деталей та за умовами експлуатації. Одним з
напрямів вирішення цієї проблеми запропоновано застосування технологічних методів
створення дискретних структур, які сприяють розширенню меж роботи деталей в
екстремальних умовах експлуатації за допустимими навантаженнями, зносостійкістю та
коефіцієнтом тертя вузлів.
Аналіз механізму абразивного зношування [5-7] показав, що процеси взаємодії твердих
абразивних часток з поверхнями робочих органів машин багатофакторні та комплексні. На
інтенсивність розвитку процесів абразивного зношування окрім фізико-механічних
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властивостей (міцність, твердість, пластичність та ін.) матеріалу, який зношується, впливає
природа абразивних частинок, їх величина, форма, ударна вза’ємодія, температура,
агресивність зовнішнього середовища та ін.
Широкий розвиток одержала молекулярно-механічна теорія тертя і зношування в
роботах [6-9], яка базується на уявленні про дискретність контакту при взаємодії тертьових
поверхонь, а сила тертя представляється як сума опорів, що виникають у результаті
молекулярної і механічної взаємодії. Взаємодія газів з поверхнями твердих тіл у процесі
тертя формує «третє тіло», що істотно змінює молекулярну складову тертя. Ця взаємодія
може носити характер або фізичної адсорбції, або хемосорбції.
...
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Деталі сучасних газових опор традиційно виготовляються з поширених конструкційних
сталей. Недоліком є схильність до схоплювання поверхонь пар тертя, що призводить до
втрати працездатності газових опор.
При роботі високошвидкісного обладнання потрібно забезпечити найважливіші
експлуатаційні властивості поверхонь опор
мікротвердість, мінімальний коефіцієнт тертя,
теплостійкість, міцність, корозійну стійкість при нормальних та підвищених температурах.
Як відомо, робота сил тертя витрачається на створення тепла в зоні контакту та
поглинання енергії поверхневим шаром. Зауважимо, що поглинена енергія при пластичному
деформуванні металу визначає кінетику накопичення пошкоджень (дефектів) структури
[10,11].
Згідно з дослідженнями [12], в поверхневих шарах при терті в умовах, близьких до
виникнення схоплювання, створюється шар, структура якого подрібнена під дією
температури, деформації та перемішування часток.
З наведеного витікає, що відносні здвиги частин металу провокують нестабільні
процеси тертя, між поверхнями, що контактують, з’являються нові мікроскопічні частки
металлу та окисли, які, у свою чергу, значною мірою інтенсифікують зношування.
Для покращення роботи газових опор високошвидкісних вузлів необхідно вжити низку
заходів конструкційного і технологічного характеру. Але для цього необхідно більш
детально розглянути чинники, що впливають на роботу та зношення деталей пар тертя.
IV. ВИСНОВКИ
Аналізуючи наведені фактори роботи газових опор, можна припустити, що основними
заходами покращення роботи є протидія механізму схоплення, яка полягає в тому що на
поверхні пар тертя можливо нанести нанопокриття вуглецю. Перевагами даних покритів є їх
унікальні характеристики робочих поверхонь пар тертя (висока електропровідність та
теплопровідність, у кілька разів вищий модуль Юнга, дуже низький коефіцієнт тертя).
Виникнення ймовірності схоплювання рухомих та нерухомих деталей в моменти запуску та
аварійних зупинок при цьому на порядок зменшується.
Вуглецеві нанопокриття характеризуються високою корозійною стійкістю та
зносостійкістю, значення яких в рази перевищують аналогічні характеристики, отримані на
інших покриттях.
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Grounding of rear scraper of precision seed drill
design
Dmytro Artemenko, Volodymyr Onopa
Central Ukrainian National Technical University
Kropyvnytskyi, Ukraine
I. INTRODUCTION
Crop yield enhancement is the main goal in solving most of the problems connected with
improvement of technological processes of the work tools of the precision seed drill. One of the
most important stages of growing is seeding. Seeding should provide the most favorable conditions
for seed germination and further growth of plants, which makes it possible to prompt their
appearance on the day surface and, as a result, increase crop yield. The seeding-down into the soil is
the final stage of seeding. During this stage, there are created most favorable conditions for its
germination. Nevertheless, in actual practice of seeding, very little attention is paid by the seed
drills manufacturers and, as a result, this important operation is carried out together with rolling, or
with the help of rear scraper systems (tubular, plate-like rear scraper, drag chains), which in its turn
leads to mixing of the upper (dry) and lower (wet) soil layers, and this can significantly affect the
rate of seed germination. In connection therewith, the problem of improving the seed scraping
technology and precision seed drill rear scalpers design which is targeted at improvement of seed
germination conditions is a topical issue.
II. ANALYSIS OF RECENT RESEARCHES AND PUBLICATIONS
Nowadays, there is a well-defined principle of seeding-down (seed covering), which is
performed by various types of rear scrapers by means of moving mixed layers of soil from different
horizons into the furrow, which is their main disadvantage. The researches carried out in researches
[1,2,3] showed that further development of rear scrapers design is needed, and also that the priority
orientation of improvement is the stage-by-stage separation of the seeding-down process. At first,
seeds should be covered with wet layer of soil and then covering of the entire furrow with the upper
more drier layers of soil. For further research, the best working design of a rear scraper is a springtype construction. The main advantages of such a type are: simplicity of design and settings, and as
a result of their springily action on the soil, not only self-cleaning from plant residues occurs, but
also from wet soil adherence. The analysis of existing rear scrapers of spring-type construction
[4,5,6] showed that they all have a similar structure and differ only in the placement of the working
surface in a vertical or horizontal plane.
III. PRESENTATION OF BASIC MATERIAL
For designing a new construction of the working tool, we have formed the basic requirements
towards its operation, a rear scraper must: first of all, move the lower moist soil layers into the
furrow, hereby covering the sown seeds; cover the wrapped furrow with top soil layers; to form a
mulching effect.
To eliminate the abovementioned shortcomings and improve the quality of the technological
process, the new rear scraper is of a spring design and has three component parts (Fig. 1). The upper
part has a spring-driven rod, which in the vertical plane, is inclined at an angle towards the furrow,
to ensure the movement of the lower moist soil layers, and the lower part of the rod has a rear
scraper placed parallel to the axis of the furrow. Trapezoidal working element is located at the tip of
the rear scraper, higher by the height of the upper soil layer, in the horizontal plane. It serves for
mulching and moving the upper soil layers and layout the surface over the sown seeds. The angle of
setting of the rear scraper elements is less than the angle of friction of the soil against steel.
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Fig. 1 – Structural design of upgraded rear scraper of precision seed drill:
1 – spring-driven rod; 2 – moving device; 3 – trapezoidal working element
The spring type rear scraper works as follows, while seed drill is moving, a spring-driven rod
1, placed in the upper part of the rear scraper and which in a vertical plane is inclined at an angle
towards the furrow, creates a lateral force due to which, the moving device 2 moves the lower
layers of wet soil towards the center of the furrow, pressing sown seeds on both sides. The upper
soil layer, which, under the influence of the moving device 2, is also directed towards the furrow,
due to the trapezoidal working element 3 located above, mulches and moves the upper soil layers
and layouts the surface above the sown seeds. As the result of installed working elements of a rear
scraper, at an angle both in the vertical and horizontal planes, and as the result of spring-driven rod
1, it is self-cleaning from plant residues. The putted forward spring type rear scraper secures an
improvement of the technological process quality. Herewith, the presence of a spring-loaded rod 1,
moving device 2, trapezoidal working element 3 allows to eliminate the shortcomings in the rear
scraper operation.
IV. CONCLUSIONS
1. As a result of the analysis of the existing spring design rear scrapers, it was defined that the
main disadvantage of their operation is the mixing of soil layers of different horizons.
2. To eliminate defined shortcomings, an improved design of the rear scraper was developed.
This design due to the placement of the spring-driven rod of the rear scrap at an angle, in the
vertical plane, is formed lateral pressure in the area of its operation, which helps to move the lower
soil layers towards the center of the furrow.
3. At increase of humidity and clogging of the soil with the plants residuals, the design of a
spring type rear scraper allows its self-cleaning.
4. As the result of the operation of trapezoidal element of the spring type rear scraper, is
created an effect of mulching and layout of the surface of row.
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вертикального вібраційного млина
Олександр Анциферов
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
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I. ВСТУП
Для отримання дрібнодисперсних порошків у більшості випадків використовують
вібраційні млини. Помольні камери в них мають форму циліндра і залежно від
конструктивної орієнтації її млини діляться на горизонтальні і вертикальні. Помольна камера
вертикального вібраційного млина здійснює коливання уздовж осі у вертикальній площині.
Основною перевагою його є можливість реалізації віброударного режиму взаємодії камери і
технологічного завантаження (молольні тіла). Це сприяє ефективному подрібненню крихких
матеріалів, а у багатьох випадках і їх активації. До технологічних параметрів роботи млина
відносять амплітуду коливань а і частоту ω. Для реалізації віброударного режиму важливим
параметром виступає технологічний проміжок 2S – відстань між кулями і кришкою
помольної камери в статичному стані. Метою даної роботи є визначення енергії взаємодії
завантаження з камерою в залежності від співвідношення між вказаними параметрами.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В роботі [1] розглядається вертикальний вібраційний млин, для якого маса помольної
камери одного порядку з масою технологічного навантаження. Технологічне навантаження
приводиться до системи з дискретними і розподіленими параметрами. Складені рівняння
руху технологічного навантаження на етапах спільного руху з робочим органом та
відривного від робочого органу. Побудована амплітудо-частотна характеристика руху
завантаження і визначено зусилля в приводі. Отримані залежності мають теоретичне
значення, але їх важко використати для інженерного розрахунку робочого режиму млина.
Експериментальні дані показують наявність ярко вираженого віброударного режиму
взаємодії помольної камери і кульового завантаження [2]. В представлених результатах
пропонується підхід до розрахунку робочих режимів з позицій віброударних систем [3].
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розрахункова схема показана на рисунку 1. Приймались наступні допущення. Камера К
масою т рухається за гармонійним законом з амплітудою а і частотою ω. Взаємодія із
завантаженням З не впливає на закон руху камери. Часом удару нехтуємо. Коефіцієнт
відновлення швидкості R. Координати камери і маси Y и y. Переміщення у вертикальному
напрямку ведемо від середнього положення камери. Начало відліку часу приймаємо в точці
0, що співпадає з моментом співудару завантаження з днищем камери – фаза удару φ. Вага
завантаження G* і на нього діє сила тертя о стінки камери F*. Задачу вирішуємо в
безрозмірних величинах, для чого приймаємо наступні значення
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Зірочки при величинах показують, що вони розмірні.
Рівняння руху камери і завантаження мають вигляд
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(1)

Рисунок 1 – Динамічна модель та розрахункова схема

Y   sin   ; y  

1
1  F  2  C1  C2 .
2

(2)

Знаки плюс і мінус відповідають руху завантаження вгору і вниз. Швидкості удару о
днище чи кришку камери зазначимо u, а швидкості відскоку v. Їх співвідношення визначаємо
з рівняння удару. Приймаємо в точці 0 швидкість відскоку v0. Послідовно визначаємо
швидкості до і після удару в точках 1 і 2. Із закону періодичності руху з періодом 2π
швидкість відскоку в точці 2 v2 = v0. З отриманих виразів для швидкостей визначаємо
енергію, що поглинається при ударах, і будуємо залежності, що показані на рисунку 2.
Цифрами зазначені криві для ударів о днище, кришку і сумарна енергія відповідно.

Рисунок 2 – Залежності поглинаємої енергії від фазового кута удару
IV. ВИСНОВКИ
Аналіз рисунку 2 показує слабу залежність енергії удару о днище від фази φ, що
відповідає важким матеріалам, здрібнення яких проходить в нижній частині камери. Для
легких матеріали, які рівномірно розподілені по висоті камери, раціональним фазовим кутом
є область від -1 до 0. Для уточнення рішення потрібно перевірити стійкість віброударних
режимів руху системи і вплив урахування часу удару.
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Grounding of precision seed drill coulter with
acute angle of entry into the soil
Dmytro Artemenko, Oleksandr Nesterenko
Central Ukrainian National Technical University
Kropyvnytskyi, Ukraine
I. INTRODUCTION
Nowadays in the world, manufacturers of agricultural machinery are paying more and more
attention to technologies of direct sowing or minimum tillage. These technologies are widely used
in grain crops sowing, but most of the agricultural production is occupied by the germination of
cultivated crops. It is known that cultivated crops are sown in well prepared soil, that’s why the
means for performing this process are not quite suitable for sowing in less prepared soil. Which is
why, it is relevant to develop and introduce such working tools for sowing cultivated crops, the use
of which would provide high-quality sowing in less prepared soil.
II. ANALYSIS OF RECENT RESEARCHES AND PUBLICATIONS
Carried out researches of the furrow formation process via precision seed drill coulter [1,2]
made it possible to find out that the furrow opener significantly compacts the furrow walls, and the
bottom of the seedbed is most affected. And, if the seed bed formation is implemented
satisfactorily, the front part of the furrow opener, which has an obtuse angle of entry into the soil, is
not quite suitable for operation on less prepared soils. Modern designs of furrow openers do not
fully meet the requirements towards the quality of the process and the formation of the coulter
draught.
In researches [3,4] it is shown that if a combination of elements with an acute and obtuse
angles of entry into the soil is used in the design of the coulter furrow opener, then it is possible to
achieve great advantages while working on less prepared soils. But, improved design of the coulter
for sowing cultivated crops was not proposed.
III. PRESENTATION OF BASIC MATERIAL
The research is based on the task of creating a coulter that will provide equal movement along
the depth of the row, reduced draught and the ability to work in less prepared soil. This can be
achieved by manufacturing and placing new elements in the design of coulter furrow opener of a
precision seed drill.
The assigned task is solved by means that a coulter has a furrow opener with an acute angle of
entry into the soil and two side plates. The furrow opener is made of curvilinear type with an acute
angle of entry into the soil. In the front part, it is sharp-pointed at an angle less than the friction
angel of the soil against steel, at the end of which is horizontally located a sharp-pointed plate, and
in the rear part of the furrow opener, there is a changeable compactor of a wedge type.
The sharpened plate secures equal movement of the coulter along the row depth and reduces
its draught, and when hitting obstacles and compacted areas of the soil, destroys or moves them
aside. Located in the rear part of the furrow opener, the changeable compactor of a wedge type,
forms a seedbed for even placement of seeds along the depth. To avoid a pre-coulter hill formation
during its operation, the front part of the furrow opener is sharpened at an angle, less than the angle
of friction of the soil against steel, which allows to move it to both sides along the furrow.
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On Fig. 1 is shown two projections of an improved coulter. The proposed coulter consists of
curvilinear furrow opener 1, coulter side panels 2, horizontal plates 3, changeable compactor 4 of
wedge type.

Figure 1 – Improved precision seed drill coulter
The proposed coulter works as follows. Moving at the depth of the furrow, sharpened plate 3,
located in the in horizontal plane, secures equal movement of the coulter along the row width and
decreases its draught, and when hitting obstacles and compacted areas of the soil, destroys or moves
them aside. The curvilinear furrow opener 1, sharpened at an angle less than the angle of friction of
the soil against steel, cuts the soil layer in the vertical plane, simplifying the movement of the
coulter and eliminates the formation of a pre-coulter hill, moving the top layers of soil to both sides
of the furrow.
Located in the rear part of the furrow opener, the changeable compactor 4 of a wedge type,
secures the seedbed formation targeted at seed distribution uniformity along the depth. With an
increase in soil moisture and weed infestation, the coulter design the design of the coulter promotes
self-cleaning.
IV. CONCLUSIONS
1. Due to the sharpened plate located in the front part and the curvilinear design of the furrow
opener – the coulter draught is minimal, and the movement in the vertical plane is equal. Located in
the rear part of the furrow opener, the changeable compactor of a wedge type, secures the seedbed
formation targeted at seed distribution uniformity along the depth.
2. The proposed coulter secures equal movement along the depth of the row, and when hitting
obstacles and compacted areas of the soil, destroys or moves them aside. Whereby, with an increase
of moisture in soil and weed infestation, the design of the coulter promotes self-cleaning.
REFERENCES
Sisolin P.V. et al. Agricultural machinery: theoretical foundations, design, designing.. Book 1: Machines for soil
processing. - K.: Harvest, 2001 - P. 300-301.
[2] Artemenko D., Onopa V. Experimental researches of a precision seed drills coulter equipped with a disk seedbed
former. National interdepartmental scientific and technical collection. Design, manufacture and operation of
agricultural machinery / CNTU, Vol. 49, 2019 – P. 10-18.
[3] А.с. 1496672 USSR, MKI А 01С 7/20. Skid opener / S.A. Yurov, P.A. Shcherbina, N.I. Salamatin (USSR);
applicant and patentee Krasnodar Scientific Research Institute of Agriculture named after P.P. Lukyanenko. – №
4081462/30-15; statement 05.05.86; publ., 30.07.89, Bul. №28.
[4] А.с. 1575990 USSR, MKI А 01С 7/20. Opener / G.I. Bondarenko, V.A. Bescherevnikh, E.V. Chumakov, M.M.
Matukevich (USSR); applicant and patentee of the Rostov-on-Don Institute of Agricultural Engineering. – №
4493333/30-15; statement 16.08.88; publ., 07.07.90, Bul. №25.
[1]

Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
121

Основні положення теорії пошуку
раціональних параметрів зубчастих зачеплень
трансмісій колісних машин
Олексій Бондаренко, Олександр Устиненко, Ілля Клочков
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
м. Харків, Україна

Роман Протасов
Словацький технічний університет у Братиславі
м. Братислава, Словаччина
I. ВСТУП
Сучасні вимоги до процесу проектування будь-якого технічного об’єкту є дуже
жорсткі. Сам процес проектування передбачає виконання послідовності певних процедур.
Під кожною процедурою маємо на увазі якийсь метод, тобто сукупність дій для досягнення
бажаного результату. Тенденцією сучасності є мінімізація суб’єктивного впливу людини на
кожному з етапів проектування. Тому досить широко розповсюджені підходи оптимального
проектування технічних систем, або, зважаючи на реалії останніх, їх раціональне
проектування. Перевага віддається підходам проектування, де людині відведено місце лише
у якості постановника задачі.
Попередні праці авторів були присвячені оптимально-раціональному проектуванню
ступінчастих приводів – редукторів, трансмісій та коробок передач. Для розв’язання
вказаних задач спочатку були використані методи псевдовипадкового пошуку (ЛПτ-пошук)
та їх комбінація з іншими методами, що дало змогу значно розширити можливості та
ліквідувати ряд недоліків вказаних методів. Наступим етапом авторської думки була
адаптація генетичних та еволюційних методів, де початкова популяції обирається за
псевдовипадковим розподіленням, для знаходження раціональних геометричних параметрів
вказаних об’єктів, ці методи виявилися дуже ефективними та гнучкими, з високим ступенем
об’єктної адаптації. Також авторами розвивається підхід "вкладених" псевдовипадкових
ЛПτ-послідовностей, для значного збільшення кількість пробних точок, що дає змогу більш
якісно проводити пошук при значному збільшенні параметрів проектування.
Вказані теоретичні та прикладні напрацювання підштовхують авторів просунутись
вперед і вийти за межі окремого агрегату. Таким чином з’явилась ідея адаптувати та
використати всі напрацювання при знаходженні раціональних параметрів зубчастих
зачеплень у трансмісії колісної машини. У якості базового об’єкту-прикладу було обрано
трансмісію військової колісної машини БТР-80, бо на думку авторів вона є агрегатнонасиченою та має досить цікаву компоновку.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Трансмісія як "стрижень" будь-якого автомобіля є необхідно-цікавою багатьом авторам
та освітлена у ряді наукових праць. В роботі [1] проведено порівняльний аналіз трансмісій
ряду моделей БТР за показниками якості та технічного обслуговування, показано, що БТР з
колісною формулою 8×8 мають прийнятні конструктивні та масо-габаритні показники. В
роботі [2] надано методологічні принципи та результати визначення оптимального характеру
розподілення потужності між рушіями колісної машини відповідно до цільової функції та
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обмежень. Цікавою є робота [3] у якій проведено оцінку динамічності колісних машин та
якості за критерієм використання потужності двигуна. У іншій роботі [4] розглядається
вплив на якість руху окремих агрегатів трансмісії. Багато уваги приділяється також
комбінованим трансмісіям, які містять гідродинамічні передачі [5]. Новітні підходи до
автоматизованого проектування з використанням структурування трансмісій надано в [6]. В
роботі [7] надано визначення передаточних відношень, раціональних з точки зору найкращої
динаміки розгону, для БТР-4 з штатним двигуном і комплексною гідродинамічною
передачею. А також багато джерел з загальною [8, 9] теоретичною базою.
Комплексної задачі знаходження раціональних параметрів (у межах одно- чи
різнокритеріальної постановки) усіх зубчастих зачеплень в трансмісії колісної машини
розв’язано не було. Тому розв’язання поставленої задачі є актуальним.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для кращого розуміння об’єкту досліджень наведемо загальну схему компоновки
трансмісії (рисунок 1).

Рисунок 1 – Загальна схема компоновки трансмісії БТР-80
Не вдаючись у подробиці, стисло опишемо схему наведеної трансмісії. Основними
елементами є: коробка передач, роздавальна коробка, ведучі мости, колісні редуктори,
редуктор водометного рушія, редуктор лебідки, а також сукупність карданних валів.
Задачею раціонального проектування поставимо поліпшення масогабаритних
характеристик. Це може бути досягнуто обранням конструктивних параметрів та
відповідним розподіленням передатних чисел як між агрегатами, так і "всередині" них. Всі
вимоги, що висуваються до трансмісії, можуть бути виражені у вигляді критеріїв якості, які
формулюються цільовими функціями. При проектуванні трансмісій пропонується
використовувати наступні критерії: маса, габаритні розміри агрегатів (довжина, ширина,
міжосьова відстань чи сумарна міжосьова відстань), "інтегральну" величину, яка містить в
собі всі розрахункові запаси згинних та контактних напружень, та інші. Цільові функції
записуються відповідно до обраних критеріїв.
Конструктивні варіативні параметри, що входять у цільові функції, формують перелік
змінних проектування. Для розв’язання задачі раціонального проектування трансмісії
доцільно в якості змінних проектування прийняти наступні конструктивні параметри
зубчастих зачеплень: відповідні модулі пар шестерень; відповідна кількість зубців; кути
нахилу зубців.
Обмеження для даної задачі обираються відповідно до вимог, що висуваються
проектувальником. Зазвичай це сукупність числових чи функціональних нерівностей. Для
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редукторів та коробок передач, як основних агрегатів трансмісії, можуть висуватися наступні
обмеження: вимога відносної рівності між більшими зубчастими колесами у зачепленнях;
для співвісного агрегату повинна виконуватися умова рівності міжосьових відстаней
окремих зачеплень; числа зубців коліс повинні приймати цілі значення, а також обмежені
верхнім та нижнім значенням; передатне відношення повинно бути обмежене максимальним
та мінімальним значеннями; зубці коліс повинні задовольняти необхідній контактній та
згинній витривалості та міцності; інші конструктивні вимоги.
Для розв’язання поставленої задачі пропонується використати модифікований
еволюційний алгоритм. У межах нього етапи генерації початкової сукупності пробних точок,
вибір батьківських пар, схрещування та мутацію віддати на розсуд псевдовипадковому
процесу. Після проводиться аналіз життєздатності початкової популяції, що відповідає
операції перевірки відповідності техніко-технологічним обмеженням. Потім пропонується
провести схрещування та мутації. Сформована популяція, що вміщує попереднє та
новостворене покоління, знову повинна бути проаналізована на відповідність вимогам, тобто
цикл алгоритму замикається. Проходячи певну кількість циклів, популяція життєздатних
особин поступово поповнюється. У кінці циклу отримуємо популяцію точок, яка
аналізується за значенням цільової (-их) функції (-й) та сортується. На виході алгоритму
маємо одну або кілька провідних точок, що визначають розв’язання задачі.
IV. ВИСНОВКИ
Розглядається актуальність та необхідність задачі розробки теоретичних основ
знаходження раціональних параметрів (у межах одно- чи різнокритеріальної постановки)
усіх зубчастих зачеплень в трансмісії колісної машини. Викладено думки та положення
стосовно вказаної постановки задачі. Окреслено змінні проектування, ряд обмежень, що дає
змогу сформувати необхідний набір постановки задачі. Запропоновано структуру
модифікованого еволюційного алгоритму, який дозволяє значно збільшити кількість
тестових точок, які задовольняють числовим та функціональним обмеженням. Пластичність
та зручність запропонованого алгоритму дає змогу швидко змінювати вхідні дані та при
необхідності модифікувати його.
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Modeling of the VR simulator interface for the
training of flight dispatcher
Olha Artemenko, Oleksandr Samoilenko
Flight Academy of National Aviation University
Kropyvnytskyi, Ukraine
I. INTRODUCTION
In Ukraine, nowadays, informatization of education is becoming very popular [1]. The trend
of expanding the field of information technology requires new approaches to the educational
process in higher education institutions (HEI). The requirements towards the training of modern
specialists require the search for new methods and means that will result into the effective
development of the professional competencies of future specialists. One of the modern trends in the
educational process is gamification [2]. Gamification in education is not only the usage of game as
a teaching method, but also a means of organizing a multi-faceted educational process.
Another promising educational trend is the usage of virtual reality (VR) technology, which
provides many new opportunities and advantages (visibility, safety, attraction, focusing, virtual
classes) [3]. That’s why, the development of a VR simulator targeted at training of flight
dispatchers (FL) as a means of gamification of training is an essential and modern task.
II. ANALYSIS OF RECENT RESEARCHES AND PUBLICATIONS
The area where virtual reality (VR) technology can be applied is quite wide: the entertainment
and gaming industry, the military industry (training of pilots, foot troops, military doctors),
healthcare (simulators for surgeons), retail area from clothes to apartments, the oil and gas industry,
energy, etc. By all means, in recent years, virtual reality technologies have been actively introduced
into the educational process.
The most popular area of their application in teaching process is interaction with objects in
virtual space and participation in important historical events [4] and virtual training devices and
simulators. The advantages of virtualization of education are revealed in a work written by
Polovaya N.O. [5]. Trach Y. [6] in his work presents the advantages and disadvantages of using VR
technologies in education, VR formats in education, as well as the best projects for using VR in the
educational process. Analysis of the current state of virtual reality as a new level of development of
information technologies and its impact on all spheres of society is presented in the work of V.Ye.
Klymniuk. [7].
III. PRESENTATION OF BASIC MATERIAL
An air navigation dispatcher is a broad-based specialist [8]. His professional responsibilities
include many tasks, depending on the specific workplace: preparation of documents for flight
operations and crew briefing, flight planning and control, calculation of data for a flight plan, etc.
One of the important tasks in the preparation of a flight dispatcher is the development of the
calculating skills of a safe flight level. That’s why, this task is included as one of the exercises of
the VR simulator.
In Fig. 1 shows the screen forms of the VR simulator interface. In this example, the cadet is
asked to select a safe flight level and direct the aircraft on it.
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Figure 1 – screen forms of the VR simulator interface:
a) election of FL b) movement of an aircraft along the safe FL.
IV. CONCLUSIONS
Advantages of using the VR simulator for training of flight dispatchers:
1. Curricula created in the Verkhovna Rada of Ukraine have a high potential for stimulating
influence on the procedural and operational characteristics of the cadet's thinking, creativity, the
formation of specific cognitive motivation, interest in learning and creating positive, harmonious
mental states.
2. The developing effect of didactic programs in VR is determined by the three-dimensional
image of recognizable objects, the wide possibility of performing actions with objects (animation),
the effect of presence, interactivity of the situation, the implementation of visualization of abstract
models and others.
3. VR, which is used in education, acts as a method, tool and technology of teaching. This is
defined by the fact that educational VR-programs bring significant specificity to the teachers and
cadets activities, change the content of education, secure a formation of a new, informative way of
presenting and mastering material, are high-tech didactic tools and act as a rigid algorithm of
actions, instructions which provide guaranteed developing effect.
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Національний університет «Львівська політехніка»
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I. ВСТУП
Конструкції регуляторів тиску є з одномасовою і з двомасовою клапанно-демпферною
системами. Основна задача таких систем – регулювання тиску й унеможливлення
спричинення коливань тиску регулятором. Приведені рішення диференціальних рівнянь, що
уможливлюють моделювання руху клапана в залежності від амплітуди і частоти коливання
тиску, маси вантажу, діаметра клапана, пружності пружини, характеристики демпферного
середовища. Розв’язки виконано за додатного і від’ємного значень дискримінанта.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження коливань двомасової системи з нелінійним зв’язком проводив Мірзабейгі
і ін. [1], на основі балансу енергії методом Галєркіна–Петрова отримали амплітудно-частотні
залежності для узагальненого рівняння Даффінга. Пановко і ін. [2] експериментально
досліджували динаміку послідовної двомасової коливальної системи з двома
незбалансованими збудниками коливань, аналізували як зміна частоти відхилень впливає на
форми коливання несучого тіла та взаємний фазовий зсув дисбалансів. Цзя-Джан Ву [3]
досліджував систему методом заміни пружно-масової системи з трьома ступенями вільності
набором еквівалентних мас так, щоб динамічні характеристики будь-якої кількості пружних
встановлених мас з зосередженими параметрами можна було отримано однаковим набором
жорстко прикріплених еквівалентних мас. Цей метод застосовують за чисельного розв’язку.
Приведений аналіз показує недостатність кількісного аналізу щодо впливу розмірів мас
та властивостей граничних умов на характеристики коливань як вільних так і примусових.
Розроблення аналітичної моделі двомасової системи регулятора тиску для практичного
використання до конкретного обладнання, залишається актуальною задачею.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Роботу регулятора тиску, як двомасової системи, розглянемо, коли до клапана
прикладена додаткова збурювальна сила, яка виникає за збільшення тиску на величину ∆pд.
Схема сил, прикладених до клапана за виникнення збурювальної сили, наведено на рис. 1.б.
За руху клапана (1) вверх на величину y1 і вантажу (3) на величину y2, пружина (2)
одержить додаткову деформацію y1  y 2 .
Записуємо диференціальне рівняння руху клапана і вантажу:

(1)
m1  y1   K пр  ( y1  y2 )  pд  S кл  f (t )


m2  y2  K пр  ( y1  y2 )  K оп  y 2

де Kоп - комплексний коефіцієнт опору демпферного середовища; Kпр - коефіцієнт
пружності пружини; Sкл - площа сідла клапана; f(t) - характеристика зміни прикладеної сили.
Введемо позначення K 12  K пр m1 , K 22  K пр m2 - квадрат частоти вільних коливань
відповідно клапана і вантажу, 2n2  K оп m2 - коефіцієнт
h1  p д  S кл m1 - питома амплітуда сили вимушених коливань.

затухання

коливань,
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Рисунок 1 - Схема дії сил на клапан регулятора тиску:
а - статичний режим; б - динамічний режим; 1 - клапан; 2 - пружина; 3 - вантаж; 4 - пластина;
5 - демпферне середовище; FВ - сила тиску; Fпр - сила пружності; Fоп - сила опору
демпферного середовища; G - сила, що створена вантажем; m1, m2 - відповідно маса клапана і
вантажу у комплекті з штоками і іншими елементами.
Характеристика зміни прикладеної сили є не класичною, має форму наведену на рис. 2.
f(t)
tі
0

T
t
Рисунок 2 - Форма і характеристика надходження імпульсу зміни тиску Δрд:
tі - тривалість присутності імпульсу тиску; Т - період надходження імпульсу
Аналітично таку функцію (рис. 2) можна описати наступним рівнянням:
1, nT  t  nT  t1
,
f (t )  
0, nT  t1  t  (n  1)T

(2)

де n = |t/T| – ціла частина числа t/T.
Характеристичне рівняння, що відповідає системі рівнянь (1), має вигляд:
(3)
4  2n2  3  K12  K 22  2  K12  2n2    0 .
Один корінь рівняння (3) буде становити λ0 = 0. Інші корені одержимо, розв’язавши
кубічне рівняння, попередньо визначивши дискримінант:
4n22 K12  K 22 .
(4)
D

9



3

Дискримінант може приймати два значення, D > 0 і D < 0. Щоби визначити корені
рівняння, додатково визначаємо визначник:
3
2
2
2
(5)
 2n2  2n2  K1  K 2  2n2  K1 .
q
 
 3 

6



2

Аналіз попередніх розрахунків [4] показує, що різниця значень виразів (4) і (5)
становить D-q < 0. Тоді для D > 0 необхідно, щоб сума значень квадратів частоти вільних
коливань відповідно клапана і вантажу була нижча від коефіцієнта затухання коливань, але
значення визначника q буде завжди вище від дискримінанта D. Розв’язком рівняння (3) буде
один дійсний і два комплексних корені виду:
2n
2n ,
,
(6)
  2  sgn( q)  D  сh( )  2   sgn( q)  D  ch( )  2  j  3  D  sh( )
1

де

1
3

3

2,3

3

.

2
 q  1  q
 q 
  ln



 1
3
/
2



 D  3  D 3
 D3 





   Arch

Якщо D < 0, розв’язком рівняння (3) є один дійсний і два комплексних корені виду:
2n
2n
1  2  sgn( q)  D  sh( )  2 , 2,3  sgn( q)  D  sh( )  2  j  3  D  ch( ) , (7)
3
3
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де
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 q  1  q
 q 
  ln



 1
3
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3
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   Arsh

Аналітичний розв’язок однорідної системи рівнянь (1) буде у вигляді
y1  A  et , y2  B  et . Підставивши у перше рівняння системи (1), одержимо:
(8)
e t  A  2  K12  B  K12  0 .
2
Враховуючи з рівняння (8), що В=A·(1+λ/K1 ) та значення коренів (6) і (7), загальний
розв’язок однорідної системи диференціальних рівнянь (1) подаємо у наступному вигляді:

 





y10  A0  A1  e1t  A2  e 2t  A3  e 3t
y20  y10 

1
K12





21  A1  e1t

 22  A2

e

.

 2t

 23  A3  e 3t

(9)



Знаходимо частковий розв’язок за початкових умов: t = 0, y10(0) = 0,

y10 (0)  1 ,

y20 (0)  0, y 20 (0)  0 . З рівнянь (9) формуємо систему з чотирьох алгебраїчних рівнянь.

Коефіцієнти рівнянь (9) визначаємо як: A0   1   2   3  ; A1  1  ; A2   2  ;
A3   3  , де   1   2   3   2  1    3  1    3   2  ;
1   2   3   3   2    2   3  K12 ;
 2  1   3  1   3   1   3  K12 ;  3  1   2   2  1   1   2  K12 .
Розв’язок системи диференціальних рівнянь (1) такий:
t
.
(10)
y1 (t )  C0  C1  e  t  C2  e  2t  C3  e  t  h1   y10 (t  z )  f ( z )dz













3

1

0
t



2 
2 
2 
y2 (t )  C0  1  12   C1  e  t  1  22   C2  e  t  1  32   C3  e  t  h1   y20 (t  z )  f ( z )dz
0
 K1 
 K1 
 K1 
1

2

3

Постійні розв’язків (10) С0, С1, С2, С3 визначаємо з початкових умов. Якщо за t = 0,
y1 (0)  y1 (0)  y 2 (0)  y 2 (0)  0 , постійні С0, С1, С2, С3 також рівні нулю. Інтегральні складові
рівнянь (10) після розв'язку становлять:
t


A
A
A
H 1 ( z )  h1  y10 (t  z )  dz  h1   A0  z  1  e 1 (t  z )  2  e 2 (t  z )  3  e 3 (t  z ) 
1
2
3

.
0
h1
H 2 ( z )  H 1 ( z )  2  A1  1  e 1 (t  z )  A2  2  e 2 (t  z )  A3  3  e 3 (t  z )
K1

(11)





Тоді розв’язок (10) записуємо з урахуванням обмежень системи аналітичного виразу
функції (2) та врахувавши, що у рівняннях (11) z = t i t = τ, у наступному вигляді:
 H (t )  H (nT )  n H (nT   )  H (nT ) , nT  t  nT   ,
 1
1
1
 1
0
y1 (t )   n
 H1 (nT   )  H1 (nT ) , nT    t  (n  1)T
 0
n

 H 2 (t )  H 2 (nT )   H 2 (nT   )  H 2 (nT ) , nT  t  nT  

0
y 2 (t )   n
 H (nT   )  H (nT ) , nT    t  (n  1)T
2
2

0

.

(12)

(13)

Нами проведено моделювання клапанно-демпферної системи регулятора за
переміщенням клапана і вантажу залежно від амплітуди та частоти коливання тиску (рис. 3).
Вихідні дані для розрахунку квадрат частот вільних коливань відповідно клапана K12 і
вантажу K22, коефіцієнта затухання коливань 2n2, коефіцієнта опору Kоп демпферного
середовища, коефіцієнта пружності Kпр пружини наступні: діаметр дроту пружини
регулятора dдр=0,0018 м; зовнішній діаметр пружини Dпр = 0,021 м; кількість витків пружини
n = 10; модуль зсуву для пружної статі Gпр=80,5 ГПа; діаметр демпферної пластини
Dпл = 0,0874 м; переміщення пластини в демпферному середовищі хпл = 0,01 м; динамічна
в’язкість демпферного середовища μдм = 0,065 Па∙с; маса вантажу регулятора m2 = 14 Н; маса
клапана регулятора m1 = 1,7 Н [4].
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Рисунок 3 - Коливання клапанно-демпферної системи регулятора за імпульсу тиску
Δрд = 2,5 kPa і тривалості τ його присутності: а – τ = 0,25 с; б - τ = 0,15 с; y1(t) – коливання
клапана; y2(t) – коливання вантажу у демпферному середовищі
IV. ВИСНОВКИ
Аналіз результатів дослідження показав, що із зменшення квадрата частоти власних
коливань маси вантажу регулятора зростає амплітуда коливання клапана регулятора.
Збільшення коефіцієнта пружності пружини регулятора веде до зростання квадрата частоти
власних коливань маси вантажу регулятора, що збільшує переміщення клапана. Збільшення
маси вантажу веде до зменшення переміщення клапана, повторюваність підняття
(коливання) клапана регулятора збільшується. Повторюваність підняття клапана регулятора
збільшується із збільшенням тривалості імпульсу тиску.
Коливання клапана регулятора з пружинно-демпферною системою клапана є
затухаючими. Амплітуда одиничного коливання залежить від маси вантажу і тривалості
імпульсу тиску
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Дослідження температури на поверхні
загострювання ножів рубальних машин,
зміцнених високошвидкісним тертям
Юрій Озимок, Юрій Капраль, Тарас Іванишин
Національний лісотехнічний університет України
м. Львів, Україна
I. ВСТУП
Рубальні машини виконують функцію подрібнення деревини або деревних відходів на
технологічну тріску. Вони широко поширені у плитному виробництві (фанера, ДСП, ДВП,
OSB і т.д.) Ножі рубальних машин виготовляються з легованих інструментальних сталей та в
процесі виробництва об’ємно гартуються. В процесі експлуатації вони зазнають постійних
динамічних навантажень, внаслідок чого на лезі можуть виникати сколи та викришування.
Підвищення періоду стійкості ножів між перегостреннями є важливим технічним завданням.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В роботі [1] обґрунтовано доцільність заміни об’ємного гартованих ножів зі сталі
55Х6ВСМФ на ножі зі сталі 45, зміцнені по передній поверхні методом високошвидкісного
тертя, на рубальній машині УРМ-10. Після зміцнення автором отримано шар товщиною
близько 1 мм з фізико-механічними характеристиками кращими, ніж після об’ємного
гартування на високолегованій сталі. За зміцненим шаром йде сталь з низькою твердістю та
високою пластичністю, що запобігає росту втомних тріщин та запобігає викришуванню леза.
В НЛТУ України розроблено конструкцію та виготовлено дослідний зразок
багаточашкового абразивного інструменту з приводними чашками, що підтверджено
патентами [2,3]. У роботі [4] запропоновано режими загострювання ножів лущильних
верстатів даним інструментом . Заміна абразивного інструменту дозволила значно збільшити
подачу на врізання і, відповідно, зменшити час перегострення ножів. Необхідно дослідити
температуру, що виникає на лезі ножа, зміцненого високошвидкісним тертям.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідження температури, що виникає під час загострювання дереворізальних ножів
рубальних машин проводилась на експериментальній установці, базою якої був верстат
ТчН6-5 за допомогою абразивних кругів з суцільною робочою поверхнею та багаточашковим
абразивним іструментом з приводними чашками.
Перша серія дослідів проводилась при постійній швидкості обертання абразивного
круга  та подачі на врізання абразивного круга S поп , змінювалась тільки швидкість подачі
каретки  s . Друга серія дослідів здійснювалась при постійній швидкості обертання
абразивного круга  та швидкості подачі каретки  s , але змінювалась подачі на врізання
абразивного круга S поп .
Було отримано залежності температури від двох режимних факторів. Температура T ,
яка виникає на поверхні ножа залежно від швидкості подачі каретки  s при максимальній
подачі на врізання S поп = 0,2 мм зменшується. Це характерно, як для суцільного абразивного
круга, так і для багаточашкового абразивного інструмента.
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Значення температури у першому випадку приблизно на 200˚С більші, ніж у другому.

Рисунок 1 – Залежність температури від швидкості подачі  s в процесі загострення ножів
рубальних машин.
Зменшення температури при збільшені швидкості подачі пояснюється тим, що в
цьому випадку абразивний круг є джерелом створення миттєвих високих температур, менше
часу знаходиться в контакті з поверхнею ножа, що загострюється, а результат - скорочення
тривалості дії теплового процесу.
Під час шліфування багаточашковим абразивним інструментом теплове поле
переривається, збільшується ефект охолодження, а отже температура на поверхні стає ще
меншою.
За постійної швидкості подачі  s = 7,0 м/хв, температура T , яка виникає на поверхні
ножа під час шліфування збільшується зі збільшенням подачі на врізання S поп (рис. 2.).

Рисунок 2 – Залежність температури від подачі на врізання S поп в процесі загострення ножів
рубальних машин.
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Товщина шару, що зішліфовується за один прохід - важливий параметр режиму
загострення. Збільшення подачі на врізання абразивного круга різко впливає на ріст
температури, потужності шліфування, на глибину структурних перетворень в поверхневих
шарах леза, якість загострення та ін.
Значення температури, яка виникає під час загострення багаточашковим абразивним
інструментом суттєво зменшується в порівнянні з суцільним абразивним кругом. Величина
температури, як має місце під час шліфування негативно впливає на процес загострення леза
ножа.
Якість загострення ножа багаточашковим абразивним інструментом вища ніж ножа, що
загострювався суцільним абразивним кругом. На лезі відсутні припалювання, завусениці,
посиніння. Режими загострення:  = 30м/с;  s = 7м/хв; S поп = 0,2 мм. Дані режими дозволяють
ефективно загострювати ножі рубальних машин, зміцнені високошвидкісним тертям, без
відпуску різальної крайки.
IV. ВИСНОВКИ
Установлено ефективність загострення ножів рубальних машин, зміцнених
високошвидкісним тертям, багаточашковим абразивним інструментом з привідними
чашками. Розроблено режими загострення, за яких не відбувається відпуск зміцненого шару
на різальній крайці ножа.
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Віброрезонансний кавітатор для гомогенізації
біологічного забруднення прісноводних
водойм
Іван Афтаназів, Орися Строган, Інга Свідрак
Національний університет «Львівська політехніка»
м. Львів, Україна
I. ВСТУП
Розроблена технологічна схема переробки синьо-зелених водоростей на біогаз, яка
включає три основні блоки, а саме блок накопичення, блок підготовки, і блок ферментації
біогазу. Це позитивно впливає на екологічний стан природної водойми і на якість води.
Результати дослідження сприяють і розширенню сфери ефективного промислового
застосування кавітації. Специфічна форма коливних збурювачів кавітації у запропонованій
конструкції віброкавітатора надає можливість успішного їх використання для кавітаційного
обеззаражування від біологічних забруднень рідин на основі води підвищених, порівняно із
водою, густини та в’язкості. Це відкриває перспективу успішного використання даних
віброкавітаторів для знезараження від органічних та біологічних забруднень стічних вод
підвищених густини та в’язкості підприємств переробної та харчової промисловості,
наприклад, пивоваріння, підприємств приготування дріжджів тощо.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вітчизняними та зарубіжними дослідниками переконливо доведено, що за певних умов
переробки із синьо-зелених водоростей (ціанобактерій) можна одержувати корисну сировину
для продукування біогазу як пального теплоенергетики [1, 2], а також біоетанолу [3, 4]. Не
менш перспективною є і переробка синьо-зелених водоростей екстрагуванням з їх біомаси
ліпідів та жирних кислот із подальшою переробкою у біодизель на пальне для двигунів
внутрішнього згоряння [ 5].
Отже очищення природних водойм від ціанобактерій спроможне забезпечити два
позитивні аспекти – очистити та оздоровити воду від гіперактивного біологічного
забруднювача, а також одержати цінну сировину для біоенергетики та виготовлення
пального.
Практична значущість отриманих результатів даного дослідження рівною мірою
охоплює дві вагомі для людства сфери. Перш за все, результати дослідження надають
можливість покращати екологічний стан довкілля природних водойм та якість їх води
завдяки забору з їх водяного дзеркала таких шкідливих біологічних забруднювачів як
ціанобактерії. Не менш вагомою і є перспектива підвищення продуктивності технологічного
процесу переробки цих зібраних з поверхні водойм синьо-зелених водоростей на біогаз. Це
забезпечується виконанням на етапі формування субстрату біомаси ефективних
віброкавітаторів вперше розробленої авторами конструкції. Тим самим вдосконалюється
розвиток біоенергетики як альтернативного відновлюваного джерела енергії.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Науковцями НУ «Львівська політехніка» створено принципово новий різновид
кавітаційної техніки, придатної для продуктивної і високоякісної обробки рідин на основі
води, у тому числі і рідин із підвищеною, порівняно із водою, в’язкістю.
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Принципова конструктивна схема віброрезонансного кавітатора для гомогенізації
біомаси мікроводоростей із електромагнітним приводом зображена на рис.1. До його складу
входять завантажувальна 6, робоча 9 та відвідна 14 камери. Робоча камера 9 з’єднана із
завантажувальною 6 та відвідною 14 із можливість відносних переміщень через гнучкі гофри
8 та 12. На робочій камері 9 закріплено набраний із листового заліза кільцевий якір 10, а
камера та якір через кронштейни 2 та циліндричні пружні стержні 5 з’єднані із закріпленими
на трубах завантажувальної 6 та відвідної 14 камер реактивних масах 11. Співвісно якореві
10 до кожної із закріплених на завантажувальній 6 та відвідній 14 камері реактивних мас 11
прикріплено корпус 4 електромагніта. У корпусі 4 співвісно якореві 10 розташовані
кільцевий статор 15 із котушкою обмотки 3. Кожен із статорів 15 із котушкою обмотки 3 та
спільним якорем 10 формують два симетрично розміщених відносно якоря 10
електромагніти. Обмотки електромагнітів підєднані до мережі змінної напруги живлення із
зміщенням по фазі, таким чином, що у першому півперіоді синусоїдальної змінної напруги
якір притягується до одного із крайніх електромагнітів, а у другому півперіоді - до іншого
електромагніту.

Рис.1 Принципова схема віброрезонансного кавітатора із електромагнітним приводом
для гомогенізації біомаси синьо-зелених водоростей
До якоря та статора жорстко прикріплені рухома 7 та нерухомі 13 деки із рівномірно
розташованими по всій їх площі отворами для протікання оброблюваної рідини. На
коливній деці 7 та закріплених на корпусах статорів нерухомих деках 13 встановлені
розвернуті один навпроти другого своїми торцевими поверхнями збурювачі кавітації 16,
зовнішня поверхня яких виконана у формі гіперболоїда обертання, а торцева – у вигляді
вписаної в гіперболоїд півсфери з радіусом, рівним подвоєному розмаху коливань робочої
камери. Мінімальна віддаль між сусідніми розташованими на спільній деці збурювачами
кавітації 16 рівна амплітуді коливань робочої камери 9, а віддаль між коливними та
нерухомими збурювачами кавітації 16 рівна розмаху коливань деки 7. Від потрапляння
сторонніх предметів до коливних систем
електромагнітний віброзбудник захищено
захисним кожухом 1.
Робота вібраційного електромагнітного кавітатора здійснюється наступним чином. По
трубі завантажувальної камери 6 в робочу камеру 9 під незначним тиском або самотоком
подають оброблювану рідину – водяну суспензію синьо-зелених водоростей. Одночасно на
обмотки 3 котушок електромагнітів із вище відзначеним зміщенням по фазі подають
напругу. Електромагніти почергово притягують до себе якір 10 із наповненою
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оброблюваною рідиною робочою камерою 9, прогинаючи при цьому пружні циліндричні
стержні 5. Почергове протягування якоря 10 до електромагнітів 15 трансформується у
направлені плоскопаралельні коливні переміщення наповненої оброблюваною рідиною
робочої камери 9. На рис.2 відображено обтікання оброблюваною рідиною збурювачів
кавітації та формування кавітаційного поля при гармонійних коливаннях рухомої деки.

Рис.2. Схема формування кавітаційного поля при низькочастотних гармонійних
коливаннях збурювачів кавітації (номери позицій запозичено із рис.1)
По мірі переміщення коливної деки 7 від однієї нерухомої деки 13 до іншої
(протилежної) оброблювана рідина із високою швидкістю омиває зовнішню гіперболоїдну
поверхню тих збурювачів кавітації 16, що віддаляються від нерухомої деки 13. Обігнувши
зовнішню поверхню рухомих збурювачів кавітації 16, оброблювана рідина завихрюється у
їх внутрішню сферичну заглибину (рис.2). При рекомендованій амплітуді коливань деки
А=(1,5 - 2,0) мм і частоті 100 Гц швидкість, з якою оброблювана рідина омиває зовнішню
поверхню і завихрюється у внутрішній сферичній заглибині збурювачів кавітації 16,
становить приблизно (1,4 - 2,0)м/с. Завдяки збільшенню тиску струмені рідини втрачають
щільність, огинаючі збурювачі кавітації потоки рідини завихрюються у їх сферичних
заглибинах і із ламінарних режимів перетворюються на турбулентні. При цьому із
розчинених у воді повітря та газів за сферичною впадиною у збурювачах кавітації 16
самоформуються кавітаційні каверни.
Нашими лабораторними дослідженнями встановлено, що ефективність кавітаційної
обробки синьо-зелених водоростей наростає при подачі в кавітаційну зону робочої камери 9
газу. Обумовлено це компенсацією додатково поданим газом явища дегазації оброблюваної
рідини у кавітаційному полі, а також можливістю утворення за присутності газу додаткових
радикалів-окиснювачів, що руйнують стінки бактерій. Найефективнішими при кавітаційній
обробці субстрату синьо-зелених водоростей виявились кисень та більш дешевий азот.
Утворені в кавітаційному полі радикали першого володіють високою окисною здатністю, а
сполуки другого - підвищеною хімічною активністю. Всі ці новоутворені в кавітаційному
полі сполуки активізують роз’їдання і обумовлене цим руйнування стінок синьо-зелених
водоростей, а високочастотні мікроудари від сплескування кавітаційних мікробульбашок
успішно довершують руйнівні процеси. Оптимальною виявилась величина витрати газу в
діапазоні (0,15÷0,25) м3 на кубічний метр оброблюваного субстрату.
IV. ВИСНОВКИ
1. Гомогенізація суспензій синьо-зелених водоростей пристроями віброрезонансної кавітації
на 25÷30% підвищує обсяги ферментації з їх біомаси біогазу. Це на 10-15% вищий рівень
порівняно із гомогенізацією біомаси водоростей гідродинамічною кавітаційною обробкою
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лопатевими кавітаторами і на 15-20% перевищує обсяги ферментації після ультразвукової
кавітаційної обробки.
2. Запропонована конструкція промислового віброрезонансного електромагнітного
кавітатора спроможна забезпечити продуктивність процесу гомогенізації синьо-зелених
водоростей в межах 0,75-1,0м3/год. Враховуюси тривалість процесу ферментації, яка триває
декілька суток, слід відзначити, що для забезпечення безперебійної роботи одної
ферментаційної камери об’ємом 100м3 достатньо двох працюючих почергово
віброкавітаторів із поперечним перерізом робочої камери 10 дюймів.
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Відшарування підкріплення частини вільного
краю тіла за циклічного навантаження
Микола Кундрат
Національний університет водного господарства та природокористування
м. Рівне, Україна
I. ВСТУП
Задача розрахунку підкріплювальних елементів як одного із поширених засобів ремонту та відновлення працездатності інженерних конструкцій, зважаючи на те, що велика кількість відповідальних матеріаломістких конструкцій України близька до вичерпання свого
проектного ресурсу, залишається на часі. Підкріплювальні елементи одночасно є й потужними концентраторами напружень і спричиняють нелінійні та пластичні деформації чи розвиток зон розпушення, що в значній мірі ускладнює розрахунок умов граничної рівноваги системи в цілому. Для теоретичного з’ясування граничного експлуатаційного навантаження таких композицій під статичним чи змінним навантаженням необхідні поглиблений аналіз полів напружень та деформацій біля підкріплюючих елементів та пов’язана з цим побудова відповідних математичних моделей для процесів, що передують безпосередньо руйнуванню.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Пластина з приєднаним по всій довжині безмежно довгим ребром вперше розв’язана в
праці [1] і дальше отримала в літературі назву задачі Мелана. Дослідження контактної задачі
для пружного тіла подано в широкому колі праць, найбільш повно їх огляд виконано в монографії [2]. Використані підходи розглядали доволі сильно ідеалізовані схеми, які не враховували можливостей виникнення у області країв підкріплення зон ослабленого контакту з пластиною та містили сингулярності напружень в околах їх країв. Розрахункова модель для аналізу напружено-деформованого стану та граничної рівноваги в системі півплощина–підкріплення, яка дала можливість уникнути сингулярності напружень та отримати механічно коректні обмежені напруження в усіх точках композиції, запропонована в [3, 4]. Нижче ця модель
з використанням підходу праці [4] застосована для аналітичного розв’язку задачі відшарування підкріплення при навантаженні циклічними напруженнями.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За умов плоскої задачі теорії пружності розглядаємо півплощину, до краю якої прикріплено гнучке підсилення завдовжки 2a, що працює на розтяг (рис. 1а). Така система розтягується циклічними напруженнями q ( 0  qmin  q  qmax ) паралельно краю, де qmin , qmax – мінімальне та максимальне навантаження за цикл. Вважаємо, що частота зміни навантаження
невелика й інерційні та теплотворні ефекти неістотні.
У відповідності з розв’язками задачі за сталого навантаження максимальні дотичні напруження  max мають місце в околах кінців підкріплення вздовж межі його контакту з тілом.
Тому вважаємо, що саме тут при певній комбінації амплітуди та числа циклів навантаження
буде ковзне відшарування (втрата зв’язку), яке просуватиметься вздовж межі поділу матеріалів від кожного краю до центральної частини. Довжину підкріплення без відшарованих на
кінцях фрагментів позначаємо через 2a wr і називаємо його робочою довжиною (рис. 1б). Коефіцієнт тертя на відшарованій частині L2  a wr  x  a приймаємо рівним нулю. Відшаруванню передує розвиток локалізованих зон передруйнування, які моделюємо додатковими
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розрізами L1  cwr  x  a wr з дотичними напруженнями  sf
на кромках:

 xy   sf sign( x )

x  L1  .

Рисунок 1 – Схема відшарування підкріплення
З просуванням ділянки розшарування рухається також і зона передруйнування. Величину  sf вважаємо усередненим значенням напружень в зоні передруйнування з урахуванням циклічного зміцнення чи розміцнення матеріалу. На ділянці x  c wr зберігається ідеальний контакт, тому поздовжні деформації на ній рівні нулю.
Для побудови рівняння відшарування використаємо енергетичний критерій, який передбачає існування критичного значення енергії W f , необхідної для того, щоб робоча довжина підкріплення зменшилася на одиницю довжини. Тоді для зменшення робочої довжини
a wr на величину a wr дисипація енергії W повинна досягнути значення W f : W  W f , де
W f  1 f a wr ;  f   sf  2 cf – густина енергії розшарування; 1 – поправковий коефіці-

єнт;  2 cf – критичний зсув у зоні передруйнування.
Приймаємо, що робоча довжина awr і розмір зони передруйнування d f  a wr  cwr – функції навантаження q . Тоді при збільшенні навантаження на малу величину q і просування
області відшарування на awr буде справедливим співвідношення
a wr  d f  a wr

W 2



 xy
a wr  a wr

x ux, awr q  q , cwr q  q  ux, awr q , cwr q dx .

Звідси, прийнявши awr сталою на протязі циклу, знехтувавши доданками порядку a wr  ,
знаходимо швидкість відшарування
dawr
 F1 a wr , qmin , qmax , sf ,  f , G, ,
dn
де n – число циклів. Відшарування проходить під час навантаження, а при розвантаженні
робоча довжина не змінюється. Для визначення функції F1 використаємо розв’язок задачі [3]
2






 q . Тоді
за сталого навантаження  xx

 f



 

  1 sf

2

a wr 
 H
 dH 
2H  thH  ln chH   a wr  2  thH 

,
4G1
 ch H
 dawr 


(1)

де H  q 4 sf , cwr  a wr ch H ;    3   1   для плоского напруженого стану,

  3  4 в умовах плоскої деформації; G ,  – модуль зсуву та коефіцієнт Пуассона. Залежність (1) між знерозміреними навантаженням H та робочою довжиною підкріплення





wr    11 sf a wr 2G f подамо у вигляді диференціального рівняння першого порядку
dH
2

,
dwr
f ( H , wr )
2
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де f H , wr   1  wr ln chH   HthH  2wr H ch 2 H  thH . Звідси отримуємо швидкість
відшарування
H

dwr 1 max
dH

 F2 H max , H min , wr  ,

dn
2 H f H , wr 
min

де H min  qmin 4  , H max  qmax 4 sf  . Після інтегрування знаходимо зв’язок між кількістю циклів навантаження та робочою довжиною

sf

n

1

d

 F2 H max , Hwrmin , wr  ,

(2)

0

де 0 , 1 – початкова ( n  0) та кінцева довжини робочої частини wr . На рис. 2 подані результати розрахунків за формулою (2) робочої довжини підкріплення в залежності від кількості циклів навантаження для трьох різних їх початкових довжин: для лінії 1 0  1,5; 2 –1,0;
3 –0,5,   2,2, 1  1. Мінімальне та максимальне навантаження за цикл прийнято на рівні
H min  0, H max  0,1; Початкова довжина 0 відповідає на рисунку значенню wr при n  0.

wr
1
0,5

1

2
3

0
4
8 n*10
6
2
4
0
Рисунок 2 – Робоча довжина підкріплення залежно від числа циклів

Зі зменшенням початкової 0 робочої довжини підкріплення швидкість його відшарування також зменшується (рис. 2). При цьому повного відшарування не відбувається, за умов
задачі підкріплення в середній частині залишається зв’язаним з матрицею. Швидкість відшарування істотно залежить від максимального навантаження за цикл.
IV. ВИСНОВКИ
Запропонована математична модель відшарування гнучкого нерозтягливого підкріплення від основного матеріалу матриці. Для заданого навантаження за цикл та наперед відомій кількості циклів за формулою (2) завжди можна підібрати довжину підкріплювального
елемента таким чином, щоб його відшарування не перевищувало заданого наперед значення
(чи не відбувалося зовсім).
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Device for preliminary disinfection of used
medical masks
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I. INTRODUCTION
Nowadays, due to an increase in amount of patients with COVID19 and other infectious
diseases, there is much tension around the issue of medical waste disposal. Every day, citizens
generate a lot of potentially infectious medical waste (masks, gloves, etc.), which is classified as
hazardous medical waste by law. Such waste can be a source of infection with viral diseases,
dangerous to others, and requires special handling. Unfortunately, due to the pandemic that is
announced today, the medical waste generated in our houses ended up in a regular trash bin, and
later – in a landfill. Therefore, local government has a duty to collect such waste from the
population and ensure their safe disposal by specialized enterprises. Previously, such waste must be
subject to mandatory disinfection by physical methods (thermal, microwave, radiation, etc.). After
disinfection, such waste is transferred to enterprises licensed to carry out operations in the field of
hazardous waste management and have the appropriate certified equipment [1].
II. ANALYSIS OF RECENT RESEARCHES AND PUBLICATIONS
Foreign scientists’ studies [2] have shown that the most promising in the light of medical
masks disinfection are methods that use hydrogen peroxide vapor, UV radiation, humid/dire heat
and gaseous ozone.
Scientists at the NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) concluded [3]
that refining with hydrogen peroxide evaporation demonstrates the best combination of quick viral
inactivation of SARS-CoV-2. But this method has security issues. The levels of hydrogen peroxide
vapors, necessary for masks disinfection, will be toxic if inhaled, so thorough engineering controls
are required to ensure that mask operators and wearers are not exposed to hazardous conditions.
In work [4] is shown that UV radiation requires complex equipment. Thermal disinfection
during 60 minutes at 70 ° C inactivates SARS-CoV-2 and is quite effective. This method uses
widely available equipment and can provide an efficient and rapidly scalable result for use in
regions. Thereafter, we can conclude that the most affordable and effective disinfection method is
thermal disinfection.
III. PRESENTATION OF BASIC MATERIAL
If the collection of domestic medical waste in inhabited localities is gradually being
established, then the issue of their preliminary disinfection is impeded by the lack of appropriate
equipment.
According to [5], such disinfection is carried out, in particular, by the steam-driven method.
We have proposed a "Device for disinfection of used soft medical materials" [6], which is quite
simple to manufacture and provides the necessary disinfection mode.
The device consists of a receiving - charging funnel 1, located above the auger 2 for
transferring a material into the process chamber 3. Between the auger 2 and the process chamber 3,
at the border with the latter, is located a compaction chamber 4. In the process chamber 3 there is a
mechanism for moving and mixing the material 5. The device contains an auger 6 for removing the
processed material from the process chamber 3, with located second compaction chamber 7 at the

Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
141

end. In the process chamber 3 there is a nozzle 8 for supplying heated steam and a safety valve 9
(Fig. 1).

Figure 1 – Device for disinfection of used soft medical materials
The device works as follows. The material enters receiving - charging funnel 1, from which
with the help of the auger 2 is supplied into the compaction chamber 4, where it is compacted to a
certain density and then is transferred to the process chamber 3. In the process chamber, the
material is simultaneously mixed and moved by the moving and mixing mechanism 5 and enters the
auger 6 to discharge the processed material into the second compaction chamber 7. After the
material has been compacted in the second compaction chamber 7, steam is supplied to the process
chamber 3 via nozzles 8. If the permissible steam pressure is exceeded, a safety valve 9 is triggered
in the process chamber 3 and the excess pressure is discharged into a corresponding device for
further recovery (not shown in the figure).
IV. CONCLUSIONS
The main parameter of the device is a steam temperature and the processing time provided by
[5]. For appropriate steam supply, there can be used a mobile Disinfection - Shower unit DDP - 2,
which will allow to carry disinfection, directly, in places of accumulation of domestic waste.
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I. ВСТУП

При розробці нових типів передач зачепленням потрібно отримати максимально повну
інформацію про якісні параметри зубчастих коліс та характеристики їх контактної та
згинальної міцності, на основі яких можна встановити навантажувальну здатність та, в
деякій мірі, ресурс зубчастої передачі. Цього можна досягти аналітичними розрахунками,
комп’ютерною симуляцією та натурним експериментом. Слід зазначити, що кожен з
наведених способів не дає абсолютно достовірних показників в силу наявності певних
недоліків.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проведення натурного експерименту, в першу чергу, дозволяє зіставити результати
моделювання реальних умов роботи зубчастих передач з показниками, які були отримані
аналітичним способом та методом скінченних елементів, а потім на цій основі зробити
висновки щодо адекватності отриманих попередніх результатів. Також в експерименті є
можливість визначення впливу на працездатність та навантажувальну здатність еволютних
зубчастих передач таких чинників, як спосіб змащення та тип мастила, шорсткість робочих
поверхонь зубців, термообробка та її вплив на геометричну точність, шум, нагрів зубчастих
коліс тощо [1]. Однак більшість з наведених параметрів можна отримати при тривалому
експерименті. В даній роботі був проведений експеримент на контактну витривалість
(запобігання втомного викрашування активних поверхонь зубців) та контактну міцність при
дії максимального навантаження (запобігання остаточної деформації або крихкого
руйнування поверхневого шару зубців еволютної передачі) [2].
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Авторами запропоновано комплексну методику експериментального дослідження
контактної втоми. Процедура вимірювання базується на стандарті для випробування
зубчастих коліс на несучих машинах ГОСТ 34510-2018 "Колеса зубчасті тягових передач
тягового рухомого складу. Методи визначення згинальної і контактної втомної міцності" [3].
Методика складається із наступних етапів.
1. Перевірка виготовлених зубчастих коліс відбулася за такими параметрами: похибка
окружного кроку, ексцентриситет ділильної окружності, твердість робочих поверхонь,
шорсткість робочої поверхні, пляма контакту на робочій поверхні зубця і відхилення функції
передавального відношення.
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2. При визначенні контактної втомної міцності зубчастих коліс встановлене
максимальне допустиме напруження, при якому під дією змінних контактних навантажень
не відбувається утворення поверхневих дефектів на зразку за час проходження бази
випробувань. Розрахункову величину цього напруження визначено за ГОСТ 21354-87 [4].
3. Для випробувань по визначенню контактної втомної міцності матеріалу зубчастого
колеса використана схема навантаження – кочення без проковзування на стенді із замкнутим
силовим потоком.
4. Межу контактної витривалості для підтвердження стійкості матеріалу на стирання на
підставі дослідження вибраної кількості зразків визначено по побудованої в логарифмічних
координатах кривої контактної втоми.
5. Для підтвердження визначеній межі контактної витривалості, що характеризує
контактну міцність від втоми, додатково випробувано в інтервалі напружень від 95 до 105 %
від величини межі контактної витривалості три зразки, причому всі вони не мали
пошкоджень поверхневого шару до досягнення базового числа циклів навантаження.
Наявність пошкодження поверхневого шару визначено візуально та за допомогою приладів з
точністю 0,5 %.
6. Визначення меж витривалості проводилося на основі таких пошкоджень, як:
– втомні тріщини, що виникають у контуру плями контакту на контактної поверхні;
– декілька (більше однієї) ямок викришування на контактної поверхні;
– одиничне вищерблення діаметром, що перевищує 50 % мінімальної піввісі плями
контакту.
IV. ВИСНОВКИ
Запропоновано методику проведення натурного експерименту для визначення
контактної втоми прямозубої передачі з еволютним зачепленням. Виготовлені передачі
перед експериментом перевіряються на геометричну точність та шорсткість робочих
поверхонь. Використано навантажувальний стенд із закритим силовим потоком. Для
забезпечення достовірності результатів було випробувано три пари зубчастих коліс.
Отримані результати експерименту корелювали з попереднім аналітичним розрахунком та
комп’ютерною симуляцією силового навантаження даної прямозубої передачі з еволютним
зачепленням [5].
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I. ВСТУП
Сучасна промисловість у великій мірі залежить від розвитку нових інноваційних
технологій які дозволяють підвищити якість продукції при одночасній мінімізації її коштів.
Особливого значення набирають проблеми, позв'язані з довговічністю машин
і приспосіблень при одночасному бережливому використанні матеріалів для їх виготовлення
[1].
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Найбільш ефективним рішенням цієї проблеми є захист робочих поверхонь елементів
машин і приспосіблень, які працюють в умовах тертя і зношування. Доцільним є нанесення
покриттів із заданими функціональними властивостями [2-5].
Великий науковий інтерес і широке практичне застосування знайшли покриття
з евтектичною структурою систем: Fe-C, Fe-B, Fe–Mn-C, Fe-Cr-C, Fe-Ni-C, Fe-Mn-C-B, FeMn-C-B-Si, Ni-Cr-B-C.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перспективним є використання стійких до зношування евтектичних покриттів на
основі системи Fe-Mn-C-B легованих Si, Ni та Cr [6,7]. Утворенню евтектичних областей
сприяють такі елементи як Fe, Mn, C, B. Евтектична структура покриттів дозволяє змінювати
в широких межах твердість при збереженні високої пластичності матеріалів. Досягається це
шляхом легування евтектичних сплавів такими елементами як Ni, Cr, Ti, W, V та іншими.
Трибологічні властивості покращуються за рахунок таких фазових складових в структурі
сплавів як Fe0,4Mn3,6C, Fe3C, Fe2B, FeB, Cr7C3, Cr2B та іншими.
Використання в структурі сплаву дисперсних (зміцнювальних) фаз обумовлено
їх високою твердістю, опірністю до зношування, корозії та термічною стабільністю.
Легування марганцем збільшує пластичність карбіда заліза Fe3C шляхом формування
марганцовистого карбіда заліза Fe0,4Mn3,6C. Перспективним є одержання цих матеріалів
у вигляді порошкових матеріалів, дротів і електродів для наплавлення методом GMA (gas
metal arc welding) [6-8].
Властивості наплавлюваних шарів у великій мірі залежать від складу порошкового
дроту, а також методу і параметрів наплавлення [8]. Дугове наплавлення порошковим
електродом в газовій атмосфері методом GMA, зване також наплавлення MIG/MAG, полягає
на розтопленні матеріалу порошкового дроту і оплавленні металу теплом зварювальної дуги,
що виникає між неплавким електродом і наплавлюваним предметом в захисній атмосфері
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інертного або активного газу, які формують наплавлений шар [6]. Цей метод є одним
з перспективних методів який підлягає безперестанному розвитку і є таким, що витісняє
традиційні методи дугового і газового наплавлення. Наплавлення GMA використовується
для нанесння шарів із спеціальними властивостями або відтворення форми предметів
з малими або середніми розмірами із низьковуглецевих і малолегованих сталей, чавуну,
сплавів міді і алюмінію. Матеріали, які використовуються для наплавлення, найчастіше
використовуються у вигляді литих або порошкових дротів. Широко використовувані
в промисловості порошкові дроти до наплавлення GMA виготовляються з діаметрами
від 1,2 до 4,0 мм. У порошкових дротах знаходяться леговані матеріали у вигляді порошку
з невеликою кількістю флюсуючих складових [8,9].
Склад евтектичних порошкових дротів системи Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr (% мас.)
представлено в таблиці 1. Подано інтервали зміни концентрації які дозволяють формувати
евтектичні сплави. Вміст Fe, Mn,C, B не подано, оскільки склад евтектичного сплаву
захищено аторським свідоцтвом без права відкритого опублікування. Детальна
характеристика і методи одержання евтектичних сплавів на основі системи Fe-Mn-C-B
представлені в [10].
Таблиця 1 – Склад евтектичних порошкових дротів системи Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr
Елемент
Fe,Mn,C,B
Si
Ni
Cr
Вміст

Решта

1,9-2,7

8,36-17,68 10,53-16,24

Евтектичні порошкові дроти виготовлено в Інституті зварювання в Глівіцах і фірмі
WOLCO в Любліні, Польща. Діаметр дротів 1,8 та 2,4 мм. Для одержання покриття системи
Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr використано метод наплавлення GMA (MAG захисна атмосфера CO2). В
якості матеріалу зразків прийнято сталь Ст3. Твердість отриманих покриттів в залежності від
складу становить 49-62 HRC. Зразки для досліджень вирізали електроерозійним методом
з наплавленого шару довжиною не менше 500 мм.
Mікроструктурні дослідження проведено за допомогою металографічного мікроскопа
Neophot 2. Фотографії отримано в цифровій формі за допомогою камери Colour View III.
Дослідження проведено на металографічних шліфах, виконаних з поперечного перетину
наплавленого шару. Зразки після затоплення у феноловій термозміцнювальній смолі
шліфували на шліфовально-поліровальній установці фірми Buehler на абразивних паперах
з різною градацією від 120 до 1200 pm. Надалі поліровано алмазною суспензією MD Floc.
Шліфи піддано хімічному травленню 3% розчином HNO3 в спирті. Мікроструктуру
евтектичних покриттів представлено на рис. 1.

a
б
Рисунок 1 – Мікроструктура (×200) покриття (а) одержаного із порошкового евтектичного
дроту системи Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr і перехідної області (б)
Структура покриттів складається переважно з легованогo аустеніту -(Fe, Cr, Ni)
(основа), карбіда Fe0,4Mn3,6C (зміцнююча фаза), а також невеликої кількості дисперсних фаз
Fe2B, Fe3C, Cr7С3.
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Товщина та хімічний склад матеріалу на який наноситься покриття суттєво впливають
на зміну хімічного складу та структури евтектичного покриву. Зокрема підвищення вмісту
вуглецю призводить до збільшення кількості Fe0.4Mn3.6C, а відповідно до формування
покриття із заевтектичною структурою. Відповідно зменшення вмісту вуглецю призводить
до зменшення кількості Fe0.4Mn3.6C, а відповідно до формування покриття із доевтектичною
структурою.
Аналогічно впливає на структуру глибина проплавлення матеріалу підкладки.
Оплавлений матеріал перемішується із матеріалом евтектичного порошкового дроту
і хімічний склад та структура покриття будуть залежати від хімічного складу одержаного
розплаву [11].
У процесі наплавлення формуються дендрити різної величини, які становлять матрицю
покриття. У покриттях спостерігається зміна морфології по товщині. Від зони сплавлення
перпендикулярно до градієнта відводу тепла, ростуть дендрити аустеніту (ясного кольору).
Покриття характеризуються добрим сплавленням з матеріалом основи (~500 МПа).
На рисунках 1б і 3 чітко видно під покриттям дифузійну зону, збагачену у вуглець.
Розподіл мікротвердості по перерізу наплавлений матеріал–перехідна зона–підкладка
представлено на рис. 2. Дослідження проведено з використанням мікротвердороміра ZWICK
3212002/00. Навантаження на індентор 5 г.

Рисунок 2 – Розподіл мікротвердості по глибині
Мікротвердість евтектичного покриття змінюється в інтервалі 452-504 HV5.
Мікротвердість перехідної зони – 136-163 HV5, основи – 126-131 HV5. Найбільшу
мікротвердість отримано на глибині від поверхні 1,82 мм, яка становить 504 HV5.
Це обумовлено високою дисперсністю фазових складових. Мікроструктура після досліджень
мікротвердості представлена на рис. 3. Видно набагато більші розміри відбитків в підкладці,
в порівнянні із відбитками у евтектичному покритті.

Рисунок 3 – Наплавлений шар і матеріал основи (сталь Ст3) після досліджень
мікротвердості (×650)
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IV. ВИСНОВКИ
Підсумовуючи можна сказати, що багатокомпонентні евтектичні стопи отримані на
основі системи Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr, дають можливість одержувати на поверхні сталі Ст3
зносостійкі евтектичні покриття методом наплавлення GMA з використанням порошкових
дротів. Мікроструктурні дослідження, а також дослідження фазового складу евтектичних
покриттів показали, що вони є композиційним дисперсійно зміцненим боридами і карбідами
заліза матеріалом. Підвищена зносостійкість обумовлена сегрегацією атомів В, Si а також С
на поверхню тертя і утворенням (трибосинтезом) вторинних структур які представляють
собою нестехіометричні оксиди на основі системи B2O3 – SiO2
і вуглець
у формі графіту, які суттєво підвищуюють трибологічні властивості евтектичних матеріалів
[11-14].
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Підвищення продуктивності вібраційних
бункерних живильників з направленою
пружною системою
Анатолій Беспалов, Інга Свідрак, Олександр Бойко
Національний університет «Львівська політехніка»
М. Львів, Україна
I. ВСТУП
Вібраційні бункерні живильники широко застосовуються в автоматизованому технологічному обладнанні і призначені, в основному, для поштучної видачі виробів чи заготовок до
захоплюючих органів маніпуляторів у робототехнічних системах, що обслуговують верстати, а також до захоплюючих органів іншого автоматизованого технологічного обладнання.
Сучасні конструкції віброживильників, що виконані за класичною динамічною схемою
і мають двомасову коливальну систему, не повністю використовують енергію віброзбуджувача для виконання корисної роботи. Окрім того, через наявність важкої реактивної маси вони мають достатньо велику вагу. Для підвищення коефіцієнту корисної дії, а також для зменшення ваги таких віброживильників необхідно змінити деякі елементи пристрою, а також
внести до його конструкції нові елементи.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В роботах [1] і [2] розглянуті існуючі конструкції віброживильників, що виконані за
класичною динамічною схемою і мають двомасову коливальну. Вони складаються з робочого елементу (чаші) і реактивної плити, що зв’язані між собою направленою пружною системою, електромагнітного віброзбуджувача, нерухомої основи і системи амортизаторів. При
вмиканні живлення приводу чаша і реактивна плита живильника здійснюють протифазні коливання з відносною сумарною амплітудою коливань, що складається з амплітуд коливання
чаші і реактивної плити. Сумарна відносна амплітуда коливань віброживильника постійна і
залежить від потужності віброзбуджувача, мас і моментів інерції чаші і реактивної плити і
відлаштування пружної системи від частоти вимушених коливань віброживильника. Таким
чином, при роботі віброживильника енергія віброзбуджувача витрачається на розкачку як
чаші, що виконує корисну роботу, так і реактивної плити, що здійснює холості коливання.
Якщо врахувати, що оптимальне співвідношення мас і моментів інерції реактивної плити і
чаші у віброживильників знаходиться в межах 2…3 до одного, а співвідношення амплітуд
коливань реактивної плити і чаші зворотно-пропорційне їх масам і моментам інерції, то очевидно, що амплітуда коливань чаші буде у 2…3 рази більшою за амплітуду коливань реактивної плити [3]. Таким чином, частина енергії віброзбуджувача (а це складає приблизно
25…30 %) не використовується для виконання корисної роботи, а витрачається вхолосту.
Для підвищення коефіцієнту корисної дії пристрою, збільшення його продуктивності та
зменшення його ваги і витрат металу необхідно змінити конструкцію віброживильника та
деяких його елементів, що впливають на перерозподіл амплітуд коливання робочої (чаші) та
реактивної мас віброживильника.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Запропонована конструкція віброживильника з модернізованою динамічною схемою
має підвищену продуктивність за рахунок збільшення абсолютної амплітуди коливань чаші
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при збереженні попередніх габаритів живильника і споживаної потужності віброзбуджувача
та зменшенні маси реактивної плити і з цим маси всього пристрою.
Вібраційний живильник складається з робочого органу – чаші 1 та реактивної плити 2,
зв’язаних між собою основною пружною системою 3 у вигляді гратчастого гіперболоїдного
торсіона, електромагнітного віброзбудника коливань 4, якір якого закріплено до чаші 1, а
електромагніт – до реактивної плиті 2, додаткових вантажів 6, що закріплені на периферії
реактивної плити 2 за допомогою пружин 7 та нерухомої основи 5, на яку опирається віброживильник через гумові амортизатори 8.
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Рисунок 1 -- Конструктивна схема віброживильника

Вібраційний живильник працює таким чином. При вмиканні живлення віброзбудника
чаша 1 (рис. 1) і реактивна плита 2, що зв’язані між собою за допомогою основної пружної
системи 3, здійснюють вимушені протифазні коливання з частотою, рівною частоті вимушуючого зусилля віброзбуджувача 4. Амплітуда коливань чаші відносно нерухомої основи 5
складає частину сумарної відносної амплітуди коливань і рівна приблизно 2/3…3/4 від неї.
Амплітуда коливань реактивної плити складає приблизно 1/3…1/4 частину сумарної амплітуди, відповідно. Коливання реактивної плити 2 збуджують коливання додаткових вантажів
6, закріплених на ній за допомогою пружин 7, за рахунок білярезонансного налаштування
(власна частота коливань вантажів 6 на пружинах 7 – 47…49 Гц при частоті вимушуючого
зусилля віброзбудника – 50 Гц). За рахунок того, що власні частоти коливань вантажів 6 на
пружинах 7 нижчі за частоту вимушених коливань елементів живильника, коливання вантажів 6 здійснюються в протифазі з коливаннями реактивної плити 2. Діючи як інерційні динамічні гасники коливань, додаткові вантажі 6 зменшують горизонтальну складову амплітуди
коливань реактивної плити 2 відносно нерухомої основи 5 [2]. Однак, сумарна відносна горизонтальна складова амплітуди коливань системи віброживильника залишається майже незмінною завдяки прикладеному зусиллю віброзбудника і, таким чином, горизонтальна складова амплітуди коливань чаші 1 відносно нерухомої основи 5 (тобто абсолютна амплітуда)
збільшиться на величину зменшення горизонтальної складової амплітуди коливань реактивної плити 2. Підбираючи масу вантажів 6 і жорсткість пружин 7, можна досягти часткового
зменшення горизонтальної складової амплітуди коливань або майже повної зупинки колиПрикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
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вань реактивної плити 2 у горизонтальному напрямку, збільшивши тим самим горизонтальну
складову амплітуди коливань чаші 1 до величини сумарної відносної амплітуди коливань системи віброживильника у горизонтальному напрямку, що відповідно збільшить його продуктивність. Амортизатори 8 забезпечують майже повну віброізоляцію системи, що дає змогу
закріплювати віброживильник через нерухому основу 5.
Завдяки наявності додаткових вантажів, що закріплені на периферії реактивної плити за
допомогою додаткових пружин, відпадає необхідність у класичному співвідношенні мас і
моментів інерції чаші і реактивної плити (1 до 2…3) і це співвідношення в запропонованій
конструкції приймається 1 до 1. Це значно зменшує масу віброживильника і витрати металу,
а необхідне співвідношення амплітуд коливань чаші і реактивної плити буде досягнуто за
рахунок динамічного гашення амплітуди коливань реактивної плити додатковими вантажами
і відповідного збільшення амплітуди коливань чаші відносно нерухомої основи.
IV. ВИСНОВКИ
Таким чином, запропоновані в новій конструкції віброживильника динамічні гасники
коливань зменшують горизонтальну складову амплітуди коливань реактивної плити, яка стає
майже нульовою. Але, за рахунок того, що сумарна відносна горизонтальна складова амплітуди коливань віброживильника, яка залежить від потужності віброзбуджувача і параметрів
основної коливальної системи, залишається незмінною, горизонтальна складова амплітуди
чаші відносно нерухомої основи зростає і стає майже рівною величині горизонтальної складової сумарної відносної амплітуди коливань, тобто, величина її збільшиться приблизно в
1,2…1,3 рази (на 20…30 %). Отже, підвищення продуктивності віброживильника завдяки
збільшенню горизонтальної складової амплітуди коливань його чаші здійснюється не за рахунок збільшення потужності віброзбуджувача, а за рахунок внутрішнього перерозподілу
енергії між елементами його коливальної системи, що дозволяє більш повно використати
енергію віброзбуджувача для виконання корисної роботи, тобто збільшити коефіцієнт його
корисної дії. Крім того, одночасно зменшується маса і металоємність конструкції віброживильника.
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I. ВСТУП
Розробка технологічного обладнання довільної структурної складності ґрунтується, як
правило, на застосуванні системного підходу та функціонально-модульного принципу
проєктування. Ідея модульного підходу до розгляду структури технологічного обладнання
продиктована вимогами виробництва: технологічний процес умовно розбивається на
елементарні технологічні переходи, для виконання яких підбирається відповідний набір
пристроїв − функціональних модулів, між якими встановлюються логічні взаємозв’язки,
котрі забезпечують реалізацію службової функції даної одиниці обладнання. Відповідно до
цього, модель технологічного процесу є системою функціональних, часових, кінематичних,
геометричних, структурних та розмірних зв’язків, у відповідність якій ставлять набір
модулів, кількість та функціональні можливості яких можуть варіюватись на етапі
оптимізаційного синтезу, коли прийняття рішення щодо включення того чи іншого пристрою
в загальну структуру обладнання приймається на основі критеріїв оптимізації.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Систематизація та узагальнення результатів проєктних робіт в різних галузях
промисловості, в основу яких покладено модульний принцип, привела до необхідності
конкретизувати поняття модульного принципу в техніці [1-6].
Зокрема, пропонувалось таке його визначення: «Модульний принцип − особливість
побудови технічних систем, що полягає в підпорядкуванні їх розмірів проектному модулю
(модулям) і (або) у забезпеченні можливості комплектування різноманітних складних
нестандартних технічних систем з великим відмінностями характеристик з невеликої,
економічно обґрунтованої кількості типів і типорозмірів однакових первинних (типових або
стандартних) модульних елементів» [1].
Проте, до даного формулювання висунуто ряд критичних зауважень. Зокрема
відзначається, що модульний принцип полягає не в забезпеченні можливості
комплектування, а в самій реалізації цієї можливості. Крім того, введено термін
«компонування» замість «комплектування», оскільки перше ближче до структури системи, а
друге характеризує забезпеченість системи необхідним набором елементів. У результаті
запропоновано формулювання модульного принципу як методу побудови різних технічних
систем з різноманітними характеристиками шляхом компонування їх з типових модулів
обмеженої номенклатури [2-4].
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Функціонально-модульний підхід до створення технологічного обладнання дозволяє
розширити можливості даного обладнання. Однак, ефективність цього методу значним
чином залежить від того, наскільки обґрунтовано вибрані системні принципи проєктування.
У зв’язку із цим виділяють сім системоутворюючих принципів побудови технологічних
систем зі змінною структурою [3, 7]. Розглянемо їх детально.
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1. Принцип автономності. Полягає в конструктивній і функціональній самостійності
елементів системи, забезпечення ними типових функцій, уніфікація механічного,
енергетичного та інформаційного інтерфейсів.
2. Принцип варіативності. Дає можливість ефективно змінювати конфігурації
структури обладнання і транспортних потоків відповідно до поставлених задач.
3. Принцип відкритості. Забезпечує нарощування функцій виробничої системи
інтегруванням будь-якого технологічного обладнання та сумісність з іншими виробничими
системами.
4. Принцип надмірності. Полягає в формуванні верхнього рівня системи з модульних
комплектів, орієнтованих на комплексні технологічні процеси.
5. Принцип достатності. Відображає забезпечення технологічного процесу
обладнанням з мінімальною кількістю функцій.
6. Принцип зосередження та розподіленості функцій. Виражається у включенні в
систему таких модулів, які легко поєднуються і можуть використовуватись автономно або в
суміжних підсистемах на різних рівнях.
7. Принцип цілісності. Полягає в переважанні системозберігаючих факторів над
системоруйнівними.
На рис. 1 представлено варіант принципів організації технічних систем з варіативною
структурою. Перший рівень містить три основні принципи: гнучкість, повнота, надмірність.
Гнучкість
Поєднуваність
Відкритість

Принципи
побудови
технічних
систем з
варіативною
структурою

Розподіленість

Повнота
Автономність
Функціональна повнота
Параметрична повнота

Надмірність

Функціональна

Параметрична

Структурна

Рисунок 1 – Принципи побудови технічної системи з варіативною структурою
Гнучкість полягає в здатності до зміни структури і функцій обладнання залежно від
вимог до нього.
Даний принцип поділяється на три складові:
− поєднуваність − вказує на те, що система зі змінною структурою утворюється шляхом
поєднання модулів і проміжних компонувань системи;
− відкритість − забезпечує додатковий спосіб зміни обладнання за рахунок включення
до його складу нових модулів, а також поєднання даного обладнання з іншим спорідненого
виробничого призначення;
− розподіленість − характеризує системоутворюючу ефективність систем, що дозволяє
виконувати виробничі завдання фіксованого класу за рахунок поєднання обмеженого числа
модулів.
Під повнотою розуміють придатність до виконання всіх виробничих завдань за
допомогою елементів системи, без чого вона не забезпечувала б свого призначення.
Цей принцип також поділяється на три складові:
− функціональна повнота − характеризує здатність модульної системи забезпечити всі
типові функції заданого виробництва;
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− параметрична повнота − доповнює функціональну перекриттям компонуваннями
модульної системи всіх заданих діапазонів параметрів, що характеризують кожну з
реалізованих функцій;
− автономність − полягає в незалежності об’єктів системи від зовнішнього відносно неї
обладнання.
Надмірність дозволяє здійснювати вибір варіантів обладнання на основі розв’язку
задачі параметричної або структурної оптимізації.
Щодо видів надмірності, функціональна і параметрична надмірність відносяться до
модулів системи, тобто одна і та ж типова функція може реалізовуватися декількома
модулями (функціональна надмірність) в межах одного і того ж діапазону параметрів цієї
функції (параметрична надмірність).
Реалізація описаних принципів можлива лише на основі функціонально-модульної
підходу до проєктування технологічного обладнання.
IV. ВИСНОВКИ
У даному дослідженні розкрито суть принципів системоутворення технічних систем з
варіативною структурою, що мають тісний взаємозв’язок з функціонально-модульним
підходом до процесу проєктування. Врахування даних принципів доцільне в ході постановки
технічного завдання на розробку технологічних машин та виробничих комплексів, а також
під час розв’язування задач оптимізації структури даних об’єктів. Це забезпечує підґрунтя
для створення високотехнологічного, уніфікованого, потенційно конкурентоспроможного
технологічного обладнання та допомагає уникнути стратегічно важливих помилок, особливо
на ранніх етапах проєктування.
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Побудова траекторій кривих на основі
диференціального рівняння Пірсона
Ігор Дмитрів
Національний університет "Львівська політехніка"
м. Львів, Україна
I. ВСТУП
Розподіли Пірсона та Джонсона давно відомі, але їх практичне використання
стикається із складністю розрахунків. Пошук нормувального коефіцієнта для розподілів
Пірсона ускладнене відсутністю вираження через відомі функції інтегралу від IV типу
розподілу. Відсутність у розподілу SB аналітичних виразів для моментів, робить
проблематичним використання розподілів Джонсона у практичних розрахунках. Це
ускладнює підгонку експериментальних даних до цього видку розподілу.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розподіли Пірсона [1] активно використовуються в задачах апроксимації емпіричних
розподілів, розрахунках та оцінці імовірнісних характеристик [2]. Застосування розподілу
Пірсона достатньо обширне, від задач аналізу зображень, моделювання радіолокаційних
сигналів, регресійного аналізу, оцінки надійності до прикладних задач теорії імовірності та
математичної статистики [3-5]. Наявні роботи присвячені модифікації даного сімейства
розподілів [6]. Загалом сімейства розподілів Пірсона та Джонсона тотожні за своїми
апроксимуючими можливостями. Дані розподіли присутні в статистичних пакетах (Statistica)
та використовуються для завдань підгонки експериментальних даних до конкретних
розподілів. Використання програмного забезпечення для моделювання чи аналізу технічних
систем потребує бібліотек статистичних функцій (із відкритим кодом). Зазвичай такі
бібліотеки не містять повного набору функцій для сімейства розподілів Пірсона й Джонсона.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглянемо функціонування адаптивної системи, що реалізує біотехнічна система
“людина-машина-тварина”, яка функціонально забезпечує реалізацію генетичного
потенціалу продуктивності тварини через взаємодією технічної системи. Ефективність
адаптації системи залежить від параметрів, які забезпечують якість і ефективність виконання
технологічних функцій, а критерієм є динаміка інтенсивності молоковіддачі в режимі
реального часу [7]. Аналіз досліджень показує, що обґрунтування параметрів ефективного
функціонування біотехнічної системи вимагає розроблення концепції й методології
оптимізації її параметрів та її складової – технічної системи, а саме наявність математичної
моделі, яка опису графічну інтерпретацію інтенсивності молоковіддачі, за параметром якої
відбувається адаптація параметрів технічної системи. Інтенсивність потоку молока
характеризує швидкість, і може бути описана математичною залежністю q= f(t).
Інтенсивність молоковіддачі q позначимо через змінну y, а тривалість молоковіддачі, що
відповідає тривалості доїння буде становити Т. Біжуче значення часу приймаємо x → t.
Вважаємо, що характер молоковіддачі є випадковою величиною у функції від часу.
Крива молоковіддачі відповідає параболі:
y  b0  x 2  b1  x  b2 .
(1)
Нехай безрозмірні значення часу xі будуть на однаковій віддалі один від одного. Цей
інтервал буде становити х  хі 1  хі .
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Враховуючи, що х – параметр часу, а Δх – період квантування, який відповідає
умові х  const , інтервал інтегрування інтенсивності молоковіддачі буде становити:
(2)
t  кі  х ,
де кі – кількість замірів за час t, який можна визначити як кі = t/∆x.
Тоді
xi 

t
2

 yx   dx  yx , b , b , b .

nі  yі 

i

0

1

2

(3)

t
xi 
2

Для опису кривої молоковіддачі застосуємо криві розподілу Пірсона [1], які
підпорядковуються диференціальному рівнянню:

dy
xa

 dx .
y b0  x 2  b1  x  b2

(4)

Розв’язком рівняння (4) є залежність (5)
q1

q2


x 
x
y  y0  1    1   ,
 k1   k2 

(5)

де k1, k2 – корені рівняння (1), за умови що коефіцієнт b0 буде множником; q1, q2 – степені, які
розраховуються як: q1 = -(a + k1)/(b0·(k1 + k2)); q2 = (a - k2)/(b0·(k1 + k2)); y0 – інтенсивність
молоковіддачі в початковий момент часу, визначається як функція інтегралу Ейлера:

y0 

y k
i

k

q1
q2
1
2
q1  q 2 1

k1  k2 



Г  q1  q2  2
,
Г  q1  1  Г  q2  1

(6)

де ∑yi – сумарна кількість продукції ( в даному випадку молока); Γ – Гамма-функція.
IV. ВИСНОВКИ
Аналіз результатів моделювання показав, що за b0 > 0, b1 < 0 і b2 < 0, k1 > 0 і k2 < 0 й
|k1|/|k2| = 3/1 , на основі диференціального рівняння Пірсона описується весь спектр кривих
молоковіддачі корів різної продуктивності, що необхідно для реалізації адаптивної
біотехнічної системи виробництва молока.
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I. ВСТУП
Поняття системи може бути визначене як сукупність елементів з вказівкою зв'язків між
ними і мети функціонування. Для опису систем використовують інформаційні моделі, де
кожен елемент системи представлений у вигляді блоку, що має вхідний і вихідний сигнали.
З визначення системи виходить, що окрім фізичної природи елементів на
характеристики системи впливає і сукупність зв'язків між елементами. Крім того, зміна мети
функціонування може викликати корінну зміну набору елементів і міжелементних зв'язків.
Останні дві властивості істотно міняють методологію дослідження систем по відношенню до
методології дослідження окремих елементів.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розрізняють системи прості і складні[1]. Складна система характеризується великим
числом елементів і великим числом зв'язків. Елементи в складній системі знаходяться в
ієрархічній взаємодії.
Альтернативою системному підходу є фізичний підхід, який характеризується
наступною послідовністю дій: вибір об'єкту дослідження (побудова фізичної моделі),
експеримент, розробка математичної залежності. При фізичному підході для вивчення
реального об'єкту його розбивають на окремі частини. Після дослідження кожною з частин
закономірності поведінки об'єкту в цілому реалізуються шляхом узагальнення результатів
експериментального дослідження окремих частин.
Фізичний підхід ефективний при вивченні простих систем і, зокрема, їх речовоенергетичних властивостей. Проте він неприйнятний при дослідженні складних систем, в
яких визначають є не речово-енергетичні, а структурно-поведінкові властивості. Якщо
дослідження простій системи можна проводити роздільним дослідженням її складових
частин, то складна система вимагає цілісного розгляду на всіх етапах дослідження [2, 3].
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Системний підхід включає наступні процедури: представлення об'єкту у вигляді
системи; математичне моделювання; оцінка якості системи. Ці процедури формують
методологію, що корінним чином відрізняється від методології фізичних досліджень. Перш
за все це відмова від вивчення цілого по частинах, перехід до математичного моделювання
із-за неможливості постановки фізичного експерименту і, нарешті, введення поняття цільової
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функції для оцінки якості системи. Виникнення теорії систем знаменує новий етап розвитку
науки, як науки про складні системи, в протилежність методології фізичних досліджень, як
теорії простих систем.
Розгляд верстата як об'єкту проектування показує, що він є складною системою. Перш
за все процес проектування має справу з неіснуючим об'єктом, тобто з абстрактним чином
неіснуючої машини, на якому неможливо поставити фізичний експеримент.
Сучасний верстат, а тим більше верстатна система включає гідравлічні, електричні,
електронні, механічні вузли, що містять десятки тисяч деталей. Ці вузли і окремі деталі
знаходяться в складному взаємозв'язку під дією процесів малої, середньої і великої
швидкості [4]. Сукупність елементів і зв'язків ще більш розширюється при проектуванні
верстатних систем, коли кожен верстат, вузол, деталь мають декілька виконань по кожному з
десяток і більш варіаційних ознак. Автоматична лінія для обробки ступінчастих валів має
760320 варіантів тільки компонувальних рішень за наявності восьми варіаційних ознак [5].
Верстатна система є чотирьохрівневою ієрархічною системою: верстатна система,
агрегат, вузол, деталь (рисунок 1).

Рисунок 1 – Ієрархічні рівні верстатної системи
Верстатна система є елементом старшого рівня, деталі верстата складають елементи
молодшого рівня. Основною характеристикою деталей є їх геометрія, вихідним параметром
вузла служить рух, агрегат характеризується виконанням певної операції, а верстатна
система забезпечує реалізацію деякого технологічного процесу.
Необхідно відзначити, що ділення верстатної системи на чотири рівні є наближеним, і
можуть бути передбачені додаткові підрівні. Так, наприклад, підрівнем верстатної системи є
рівень верстатного модуля. Потім вузли верстата можуть бути розбиті на підвузли
(механізми), які у свою чергу включають функціонально відособлені пристрої наступного
підрівня.

Рисунок 2 – Основна проектна процедура
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Якщо розглядати послідовність дій, характерну для системного підходу, в додатку до
процесу проектування, то основна проектна процедура, яка виконується при пошуку
технічних рішень, матиме наступний вигляд (рисунок 2): синтез – аналіз – ухвалення
рішення. Синтез – це процес генерування варіантів конструкції і вибір згідно значенням
цільової функції одного або декількох найбільш значимих варіантів.
Оскільки цільова функція лише комплексно оцінює якість варіантів, для остаточної
оцінки конкуруючих варіантів необхідне обчислення показників якості, безпосередньо
закладених в технічному завданні. Ця операція виконується при аналізі.
В процесі ухвалення рішення за наслідками аналізу проводиться остаточний вибір
проектного варіанту. Останню операцію зазвичай виконує проектувальник, тоді як
процедури аналізу і синтезу можуть бути автоматизовані на ЕОМ.
IV. ВИСНОВКИ
Проведені у даній роботі дослідження з метою створення автоматизованої підсистеми
розрахунково-конструкторських робіт на етапах технічного завдання і технічної пропозиції,
ескізного, технічного, робочого проектування та експериментальних досліджень верстатів і
верстатного устаткування. Принцип створення автоматизованої підсистеми розрахунковоконструкторських робіт в області проектування металорізальних токарних верстатів дає
можливість розвивати цю систему як по горизонталі (додаванням нових блоків програм), так
і по вертикалі (збагаченням цих блоків новими програмами).
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Methodological Approach for Measuring
Oscillations of Material Handling Machines
Borys Bakay
Ukrainian National Forestry University
Lviv, Ukraine
I. INTRODUCTION
One of the effective ways to solve the problems of moving, loading and supplying objects for
various purposes in the space of the working area of open warehouses of industrial enterprises is
solved using hydraulic manipulators with a sequential kinematic structure mounted on wheeled selfpropelled chassis. The increased requirements for the mechanical rigidity of the links of hydraulic
manipulators, load capacity, weight, size and speed indicators led to the need to conduct research on
determining fluctuations and their causes. A consistent kinematic chain of links of such hydraulic
manipulators with a relatively large mass of moving parts should provide the necessary rigidity of
the entire structure, reduce the load on the drives, which leads to an increase in the dynamics and
accuracy of positioning of the gripper, and also increases the energy efficiency of the process of
moving goods within the warehouse or production area of the enterprise.
It is known that an increase in the intensity of work of mobile material handling machines of a
manipulator type intended for objects of various purposes significantly expands the prospects for
their use, which leads to an even greater increase in the requirements for their technical and
operational indicators. However, the use of such material handling machines in existing production
workshops and open areas of warehouses is very limited, which is explained by a significant
increase in the dynamic load in the links of the hydraulic manipulator with an increase in the lifting
height of the load, as well as their insufficient handling ability.
In this regard, there is an increasing need to develop a methodological approach to measuring
oscillations of mobile material handling machines of the manipulator type, which is unknown and
has not been executed before.
II. REVIEW OF LITERATURE
At various times, such scientists as M. P. Aleksandrov, V. S. Loveikin, M. Vukovic,
P. M. Mazurkin, A. V. Redkin, V. S. Shcherbakov, B. A. Tauber and other devoted their work to
the study of lifting manipulators and cranes.
Based on the analysis of scientific works [1-5], the following methods of reducing the
dynamic loads in the elements of the cranes, manipulators and special construction machines have
been established: regulation of the speed of movement of the output link of the hydraulic drive; use
of various types (mechanical, hydraulic, pneumatic, combined) dampers and brake valves; smart
systems (active and passive) oscillations suppression. Particular attention was paid to hydraulic
accumulators and their use in special construction machines [1], their inclusion in hydraulic systems
predetermines their high damping and dissipative properties [1, 2]. The studies noted the
importance of determining the oscillations of manipulators and methods of determining them [3-5].
Due to the wide variety of chassis designs and their rapid modernization, the installation of
hydraulic manipulators on them requires constant refinement through calculations. At present, the
issue of studying the transient processes of lifting manipulators is especially relevant, since the
widespread development of new types of lifting equipment, and in particular the development of the
market for mobile machines of the manipulator type, entailed the emergence of new technical issues
for the design and manufacture of this type of material handling machines. Thus, the purpose of this
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work is to substantiate a methodological approach to determining the oscillations of material
handling machines.
III. MAIN MATERIAL
The main patterns of movement of mobile material handling machines of the manipulator type
differ significantly from the most typical analogs of similar technical systems by many differences,
both quantitative and qualitative. So, if in excavators the question of the magnitude and even more
the direction of the forces acting on the axle of the wheels is solved unambiguously, then in mobile
material handling machines of the manipulator type the magnitude and even the direction of the
forces depend on the ratio of a certain number of layout, design and operational factors. The
working process in the case of a steady and non-steady motion leads to a change in the reaction
acting on the wheels of the considered class of machines in comparison with two-axle excavators.
The directions and magnitudes of the forces acting in the contact of the wheels with the supporting
surface directly affect the technical indicators and characteristics of the main functional properties
of material handling machines. Also, various power interactions of mobile material handling
machines are influenced by the variety of possible layouts of transmissions and hydraulic
manipulators, the adopted control and braking modes.
Thus, the processes taking place both inside the mobile material handling machine and in
those parts that directly interact with the external environment are very complex. A mobile material
handling machine of manipulative type is a complex mechanical system consisting of many masses
and having many degrees of freedom. It is rather difficult to carry out theoretical studies for all
possible variants of the movement of this system, which means that it is ineffective and impractical.
In this regard, to determine the state of the system, it is proposed to use a methodological approach
based on measuring the fluctuations in the material handling of machines (Fig. 1).

Figure 1 – A generalized model of material handling machines for measuring oscillations
Thus, the characteristics of components and parts and performance of the material handling
machine can be estimated only approximately. The actual characteristics and values of the
oscillations are determined only during the tests of the prototype, and they may differ significantly
from the calculated ones.
Using the above formulations, a loading machine equipped with a manipulator is considered
as a conditionally equivalent oscillatory system that is in contact with the displacement surface at
points A1L, F1R, C2R, D2L. All the forces and moments that occur during the movement of the
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machine distribute its weight on the support rollers based on the oscillations of the machine.
Support rollers, which serve as wheels, are considered completely rigid or equated to it. Therefore,
the oscillations of the loading machines are determined by determining the forces with which the
rollers act on the plane of the contact support. This approach will allow making the nature and
indicators of oscillations of loading machines during movement by determining the reactions of
wheel supports.
IV. CONCLUSIONS
Wheeled material handling machine is a complex multi-mass system. In most cases, it is
impractical to consider all motions of this system simultaneously due to the cumbersomeness of the
resulting system of equations. To solve various problems, one can make certain simplifications,
taking into account only the main motions of the system for the corresponding cases, if in this case
neglecting the rest does not introduce a significant error in the result.
The oscillations of the loading machines are determined by changing the forces with which
the wheels act on the plane of the contact support by determining the normal reactions of wheels
supports. The values of the normal reactions of the wheels are decisive for the rolling resistance
forces and the adhesion forces of the wheels, and, consequently, for the total rolling resistance and
adhesion forces of the entire material handling machine.
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Investigation of the reliability of ceramic
materials with surface defects
Roman Kvit, Roman Baitsar, Tetyana Salo
Lviv Polytechnic National University
Lviv, Ukraine
I. INTRODUCTION
Thin-walled structural elements made of ceramic materials are characterized by the fact that
during their manufacture structural and technological defects are formed, which are mainly
localized on the surface, or by the fact that more dangerous defects are formed on the surface than
in the inner layers. The failure of such products often begins on the surface. Even mild machining
of technical ceramics during grinding leads to the formation of micro cracks on its surface, which
reduces the mechanical strength. The usual deterministic approach to the design of ceramic
construction materials is not satisfactory in terms of reliability. Probabilistic approach, which takes
into account the presence in ceramic materials of surface defects of different sizes, shapes and
orientations allows you to better study their failure. The description of the statistical nature of the
ceramic materials failure provides a real basis for the mathematical formulation of changes in their
strength.
II. ANALYSIS OF LATEST RESEARCH AND PUBLICATIONS
In article [1] sintered alumina and silicon nitride were tested in uniaxial and biaxial flexure
tests in inert conditions. Fracture origins were identified to be surface flaws in alumina and
subsurface pores in silicon nitride. Batdorf's statistical fracture theory and two different fracture
criteria, the critical normal stress criterion and a noncoplanar strain energy release rate criterion,
were used to examine size and stress‐state effects on fracture strengths of the two ceramics. In paper
[2] сeramic springs are commercially available and a detailed reliability analysis of these
components would be useful for their introduction in new applications. The analytical and
numerical analyses of the failure probability for coil springs under compression are presented.
Based on analytically derived relationships and numerically calculated results, fitting functions for
volume and surface flaws will be introduced which provide the prediction of the failure probability
of ceramic coil springs with different spring- and material parameters. The thermal shock strength
of a ceramic material plate with a semi-elliptical surface crack is evaluated in [3]. The thermal
stress distribution at the plate without crack is expressed by a polynomial form. The calculated
thermal stresses are used to obtain the thermal stress intensity factors of semi-elliptical surface
cracks using the geometric functions. In paper [4] the strength characteristics of CAD/CAM
composites vary according to their composition and microstructure. VE presented the lowest
strength and highest Weibull modulus among the materials. LU and CM presented similar strength
parameters compared with the direct restorative material tested. In article [5] the aim of this study
was to clarify the effects of micro surface defects introduced by the focused ion beam (FIB)
technique on the fracture strength of ceramics. Three-point bending tests on alumina-silicon carbide
(Al2O3/SiC) ceramic composites containing crack-like surface defects introduced by FIB were
carried out. The experimental results indicate that FIB-induced defects can be used as small initial
cracks for the fracture strength evaluation of ceramics.
III. PRESENTATION OF THE MAIN MATERIAL
The structural element in the form of a ceramic plate with surface rectilinear defects of the
crack type under the conditions of biaxial tension with a uniform loading P and Q   P is
considered. The depth of each defect is much smaller than the length, and the plane of the defect is
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normal to the surface of the plate. Defect depth l (0  l  c, c is a finite structural characteristic)
and the angle of orientation  relative to the direction of loading P are statistically independent
random variables. We set the laws of their probability distribution: uniform law for a random
variable  and beta- distribution for a random variable l . Conditionally divide the plate into
elements of volume (area), in each of which there is one defect. We believe that due to the
propagation of the crack, the first stage of the fracture process ends with the final failure of the
sample. The relations that determine the magnitude of the failure loading for a plate element with
one arbitrarily oriented surface crack are determined using the failure criterion [1].
According to the method of work [6], the distributing function of failure loading for an
element of a ceramic plate with one random surface crack is written as follows:
(1)
F1 ( P, )   f1 ( )(1  F2 ( L( , P, , K Ic )))d ,
D

probability density of the distribution
f1( )  1/  ( / 2     / 2) ,
F2 ( L( , P,, K Ic ) is the integral distribution function of a random variable L , which is found from
criterion [1], D is the set of all possible values  , which is determined from the condition
0  L( , P, , K Ic )  c , K Ic is the critical value of the stress intensity factor.
According to expression (1), the reliability (probability of non-failure) of a ceramic plate
containing N surface defects such as cracks is determined as follows:
where

the

N



(2)
R  1   f1 ( )(1  F2 ( L( , P, , K Ic )))d  .
 D




According to formula (2), the study of the dependence of the reliability of the ceramic plate
on the magnitude of the applied loading and the number of surface defects for different types of
stress and different surface homogeneity of the material.
IV. CONCLUSIONS
The joint consideration of defects and randomness in the structure of ceramic materials by
calculating the strength and construction of fracture criteria allows to more adequately investigate
their strength and obtain results that are better consistent with the experiments. This comprehensive
approach from a theoretical point of view opens the possibility of calculating the statistical
characteristics of strength and fracture of ceramic materials based on data on the structure of the
defect of the material and its resistance to the emergence and development of cracks. Explicit
introduction of defects, which are given by their defining parameters, is a feature of the model of
ceramic material, which is considered, and reflects the reality of its structure.
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Increasing the energy efficiency of wind
generator with auger rotor
Iryna Vashchyshak
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Ivano-Frankivsk, Ukraine
I. INTRODUCTION
In wind turbines, rotors with vertical blades are most used. However, they start to operate at
speeds of 3 m/s and higher. Auger rotors start to operate at a wind speed of 1.8 m/s, but they do not
work well at high wind speeds (over 17 m/s).
II. PRESENTATION OF THE MATERIAL
The purpose of improving the rotor of the auger wind wheel is to ensure the stabilization of its
speed when the wind speed changes by maintaining a constant pressure ratio on the surface of the
rotor blades and behind it. This will allow the rotor to work effectively at high wind speeds,
increase its operating time at rated power and increase the generation of electricity.
The essence of the improvements is explained in Figure 1.
Leveling chambers are mounted in spiral blades 1. These chambers consist of tubes 2 with
spring-loaded covers on the front surfaces of the blades 3 and on the flat rear surfaces 4. Under the
action of a certain air pressure, the covers 3 open inside the tubes 2, and the covers 4 open to the
outside of these tubes. Covers 3 and 4 are spring-loaded from the inside in such a way that they
begin to open only at wind speeds over 17 m/s. That is, when operating at wind speeds up to 17 m/s,
the covers of the leveling chambers 3 and 4 are closed, they do not affect the pressure drop and the
rotor operates in normal mode. When the wind speed begins to exceed 17 m/s, the covers 3 begin to
open slightly, letting part of the air from the front surfaces of the blades into the tubes 2. The
pressure of the air entering the tubes 2 forces the cover 4 on the rear surfaces of the blades to
slightly open and pass a part of the air flow through the cross-section of the tubes 2. This leads to an
increase in pressure behind the rotor and a decrease in its speed. With a further increase in the wind
speed, the covers 3 and 4 will open even more until they open completely, passing the maximum
amount of air through the section of tube 2.

Figure 1 - Improvement of the screw rotor by using leveling chambers
From the beginning of opening the chamber covers and up to this moment, the rotor will work
with maximum efficiency at almost the same speed.
After the wind speed increases even more, the efficiency of the rotor will begin to decline. By
varying the number of leveling chambers and their diameter, it is possible to expand the range of
wind speeds at which the improved auger rotor will operate at maximum efficiency.
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Calculations have shown that the maximum energy efficiency of the rotor with a diameter of
3.9 m is maintained up to a wind speed of 20 m/s. This corresponds to the best performance for
horizontal - axial rotors.
The balance chamber operation diagram is shown in Fig. 1. The chamber is a hollow tube 5
with covers 6 and 7, which are spring-loaded by double revolving springs 8 and 9. When the wind
pressure P1 <Pі (P1 is the outside air pressure, Pі is the air pressure at which the cover 6 opens) the
air flow slides along the surface of the cover 6. The flow cannot overcome the resistance of the
spring 8, and therefore is reflected from the cover 6 and gives up energy, which is spent on the
rotation of the rotor. When the wind pressure rises to Р1> Рі, the resistance of the spring 8 is
overcome and the cover 6 starts to open, letting in part of the air flow shown in dotted lines into the
tube 5. This flow inside the tube 5 overcomes the resistance of the spring 9 and begins to open the
cover 7. This leads to an increase in pressure P2 behind the cover 7. As a result, the pressure ratio
on both sides of the rotor blades is equalized and its revolutions are stabilized.
Since the areas of the covers on the front surfaces of the blades in relation to their total area
are small, the stabilization of the rotor speed will occur smoothly without jerks.
Another problem during the operation of a wind generator is the influence of the load power
on the intensity of the rotor movement. At low load power, the rotor smoothly picks up speed of the
minimum permissible wind speed and uses its energy with maximum efficiency. With a significant
load power, the rotor begins to gain momentum only at high wind speeds, significantly reducing the
energy efficiency of the wind generator, especially when operating in weak winds.
To reduce the effect of the load on the intensity of the rotor movement, it is proposed to use
an air clutch (similar clutches are used in gas turbines). In this case, the design of the wind
generator will be as follows (Fig. 2). The connection of the auger rotor 1 to the nacelle with the
generator and the onboard controller 2 is carried out using a conventional chain transmission 3. This
makes it possible to reduce the influence of the wind generator elements on the pressure drop in
front of the rotor and after it. In the nacelle 2 itself there is an air clutch 4, in which the shaft 5 is
dissolved. The blades of the first fan, which is located on the shaft 5, twist the air in the clutch 4 and
transmit the motion to the second fan, which turns the generator 6, is placed on its shaft. With this
scheme, the rotor begins to rotate from the lowest possible wind speed and smoothly transfers the
movement to the generator. When the generator is heavily loaded, it will not brake the rotor due to
the air clutch. The rotor and generator revolutions will change smoothly under any conditions,
which will increase the reliability and durability of the wind generator elements.

Figure 2 - Scheme of connecting the improved screw rotor to the nacelle with the generator
III. FINDINGS
The improved auger rotor with leveling chambers allows to obtain an increase in the
efficiency of power generation when it is operating not only in low and medium winds, but also in
large ones. That is, there is a general increase in the energy efficiency of the wind turbine in the
entire range of wind speeds.
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Differences of 2-axes and 3-axes model
of induction motor
Oleg Kimstach, Andrii Zhezhelo, Yuliya Klymenko
Admiral Makarov National University of Shipbuilding
Mykolaiv, Ukraine
I. INTRODUCTION
Thanks to the active development of computer engineering and specialty applicationdependent software, mathematical modeling of the dynamic modes of electrical machines is
becoming more accessible and applicable. The most common type of electrical machines is an
induction motor; therefore, the research of its mathematical models and operating them methods is a
topical issue.
II. ANALYZE OF LAST RESEARCHES AND PUBLICATIONS
The 2-axes mathematical models of induction motors are most widespread, in spite of the fact
that the 3-phase motors are most common. This takes place due to their ease of use, which is
achieved by using one and a half times fewer equations. This decision was justified earlier, when
there were significant computational limitations due to the slim possibilities of computer
engineering, but today these limitations have been removed.
Therefore, more and more researchers and engineers use 3-axis mathematical models of
induction motors. Their use makes it possible to significantly expanding the possibilities of applied
research of dynamic modes.
So in [1], such models are used to analyze induction motor operation with non-sinusoidal
currents. In [2], based on a 3-axes mathematical model, an analysis of the open-phase modes of
induction motor operation is performed. It is impossible to provide qualitative research of such
problems without the use of 3-axes mathematical models.
III. RESULTS OF RESEARCH
The transition from 2-axes to 3-axes mathematical models of induction motors leads to
changes in the modelling results, so the problem of identifying the causes for these differences
arises, as well as their assessment. To do this, it is necessary to consider the transformation of flux
linkage in the ABC 3-axes mathematical model to flux linkage in the uv 2-axes mathematical model.
The mutual arrangement of ABC and uv vector systems is shown in Fig. 1.
In mathematical models of induction motors, the space vector is decomposed into components
in accordance with the accepted coordinate system [3, 4]. In this case, it is always possible to
perform a transition from one coordinate system to another, as shown for currents and voltages in
[4]. In this work, the same method is used, but it is considered for flux linkage vectors.
The transformation will made for one axis A. For other axes, it is the same in algorithm and
result. As is known from [4], the stator flux linkage for the axis A

sA  LsAisA  0.5M BisB  0.5M CisC  M Aira  0.5M Birb  0.5M Circ ,

(1)

where LsA – the total stator inductance in axis A, taken to be the same in all axes and equal to Ls ;
isA , isB , isC , ira , irb , irc – stator and rotor currents corresponding to the ABC axes; M A , M B , M C –
mutual inductances corresponding to the ABC axes, taken to be the same in all axes and equal to M.
The acceptance of inductances and mutual inductances same for all axes is applicable for a
symmetrical induction motor, if it is necessary to research asymmetric modes, this assumption is
unacceptable.
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In accordance with [5] a relationship between 2-axes and 3-axes currents

isA  isu

i   isu 
 sB
2

i   isu 
 sC
2

ira  iru

i
irb   ru 
2


i
irc   ru 

2

3
isv
2
3
isv
2

,

(2)

3
irv
2
3
irv
2

then after substituting (2) in (1) and simplifying

sA  Lsisu  0.5Misu  1.5Miru .

(3)

Figure 1 - Scheme of 3-axes and 2-axes coordinate systems
Taking into account that the total stator inductance

Ls  M  Ls ,

(4)

the equation (3) can be transformed to the form

sA  Lsisu  0.5Misu  0.5Ls isu  1.5Miru  0.5Ls isu  1.5Lsisu  Miru   0.5Ls isu  1.5su  ε A , (5)
where 1.5 is the scaling factor of the conversion of a 2-axes model to a 3-axes model; ε A – error of
the conversion of a 2-axes model to a 3-axes model.
This conversion error, when a 2-axes model transforms to a 3-axes model, generates
differences in the results of induction motor modeling.
To research the significance of the discrepancies, a comparison of the dynamic characteristics
is made when at full load starting take place for the 4АА63А2У3 induction motor. In this case,
mathematical models of an induction motor were used in the uv axes [4] and in the ABC axes [1, 4].
The obtained curves for stator current, electromagnetic torque and rotor speed were compared as a
percentage of the rated values
Vt  V2t  V3t  100 % ,
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(6)

where V is the value (stator current, electromagnetic torque and rotor speed stator current,
electromagnetic torque and rotor speed) in p.u.; t – time aspect.
The results of calculations using formula (6) are shown in Fig. 2. They demonstrate the
greatest discrepancy between the 2-axes and 3-axes models when passing the point of torque
maximum, which can reach hundreds of percent for the torque and current, tens of percent for the
speed.
One of the reasons for the large discrepancies is the high inertia of the 3-axes model, the
achievement of the rated speed of the induction motor in accordance with it occurs in about one and
a half times longer than when the 2-axes model is used.

Figure 2 - The discrepancy of the induction motor modelling results for 2-axes and 3-axes models
The accepted assumptions for mathematical models [4] have a different effect on the final
steady-state values of stator currents, which corresponds to the current error at a time of more than
two seconds (Fig. 2). Therefore, to eliminate such additional errors in practical calculations, it is
advisable to use the refined models of the induction motor given in [6].
IV. CONCLUSION
The conversion of a 2-axes model to a 3-axes model of an induction motor introduces not
only qualitative changes (the possibility of considering asymmetric modes [2]), but also introduces
significant calculated differences that are most appeared in the middle of the transient process,
when at starting the slip reaches up to the value of maximum point.
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Синхронное регулирование пятифазной
преобразовательной системы на базе
сдвоенных инверторов
Валентин Олещук
Институт энергетики Молдовы
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I. ВВЕДЕНИЕ
Силовые (электронные) преобразователи параметров электрической энергии являются
ключевыми элементами энергосберегающих систем регулируемого электропривода
переменного тока, а также систем возобновляемой электроэнергетики. В настоящее время
наблюдается повышенный интерес к разработке и исследованию многофазных
преобразователей и систем электропривода, характеризующимися улучшенными
параметрами и характеристиками по сравнению со стандартными трехфазными системами.
II. ПЯТИФАЗНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ДВУМЯ ИНВЕРТОРАМИ
Одними из перспективных топологий многофазных преобразовательных систем
являются пятифазные системы, в том числе системы пятифазного электропривода с
разомкнутыми обмотками электрического двигателя, регулируемые при помощи двух
пятифазных инверторов напряжения [1]. На рисунке 1 представлена базовая структура
подобной пятифазной системы на базе инверторов INV1 и INV2, снабжающихся
электроэнергией от двух изолированных источников электропитания. На рисунке 2 показана
диаграмма векторов напряжения каждого из инверторов, являющаяся базовой для
организации рациональных алгоритмов управления пятифазной системой [1]-[2].

Vas = Va10 + Va20 - V0
Vbs = Vb10 + Vb20 - V0

Рисунок 1.

Рисунок 2.

III. УПРАВЛЕНИЕ ПЯТИФАЗНОЙ СИСТЕМОЙ НА БАЗЕ АЛГОРИТМОВ СИНХРОННОЙ МОДУЛЯЦИИ
Регулирование сдвоенных инверторов системы пятифазного электропривода на базе
модернизированных алгоритмов синхронной векторной модуляции, базовые особенности
которой описаны в [2], позволяют улучшить гармонический состав фазного напряжения в
системе за счет исключения из его спектра четных гармоник и субгармоник.
Принцип синхронного регулирования выходного напряжения пятифазных инверторов
и фазового напряжения системы базируется при этом на последовательном вычислении
значений граничных частот между поддиапазонами регулирования
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K s  [1  ( F  Fi ) /( Fi 1  Fi )] , являющегося важным компонентом системы уравнений для
вычисления параметров управляющих сигналов инверторов с синхронной модуляцией.
На рисунках 3-4 представлены результаты моделирования пятифазной системы на
базе двух инверторов с синхронной векторной модуляцией (показаны базовые напряжения в
системе, а также спектрограммы фазного напряжения), регулируемых в зоне линейной
модуляции (рис. 3, выходная частота системы равна F=31Гц), и в зоне сверхмодуляции (рис.
4, F=49Гц). Коэффициенты модуляции инверторов равны при этом 0.62 и 0.98, частота
коммутации вентилей инверторов равна соответственно 2.3кГц и 3.6кГц. Фазовое
напряжение в системе Vas характеризуется многоуровневыми формами, в спектре фазового
напряжения, как в зоне линейного регулирования, так и в зоне сверхмодуляции, при этом
отсутствуют четные гармоники и особенно нежелательные субгармоники.

Рисунок 3.

Рисунок 4.
IV. ВЫВОДЫ

Алгоритмы
синхронной
векторной
модуляции
пятифазных
инверторов,
модифицированные для синхронного регулирования двух инверторов системы пятифазного
электропривода, позволяют обеспечить симметрию и улучшенный гармонической состав
фазного напряжения в системе на всем диапазоне регулирования. В спектре фазного
напряжения при этом отсутствуют четные гармоники и субгармоники, что особенно важно
для систем и устройств повышенной мощности.
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I. ВСТУП
З початку 2000-х років в Україні почали все частіше впроваджувати системи
енергопостачання з сонячними панелями. Наразі різні підприємства мають змогу змонтувати
такі системи енергопостачання відповідно до вимог споживача «під ключ». Однак при цьому
існує проблема, яка полягає в тому, що підприємства, які займаються встановленням таких
систем, при проектуванні системи не враховують імовірнісну функцію надходження
сонячної енергії та імовірнісну функцію енергетичних потреб. Зазвичай підприємства
використовують дані з енергетичних потреб, що надає споживач. Тому при проектуванні
систем енергопостачання з сонячними панелями підприємства не завжди можуть з
достатньою імовірністю оцінити енергетичний потенціал сонячної енергії. Це може
призвести до неправильного розрахунку кількості сонячних панелей, і як наслідок,
неможливості задовольнити енергетичні потреби споживача або навпаки, кількість сонячних
панелей буде більше, ніж потрібно, і споживач буде мати більші матеріальні витрати.
Для того щоб уникнути такої ситуації необхідно проводити попереднє комп’ютерне
моделювання роботи системи керування процесом енергопостачання. Для зручності
виконання такого моделювання доцільно володіти інформацією щодо імовірнісного
розподілу кількості накопиченої енергії сонячного випромінювання. В якості прикладу
наведено результати досліджень сонячного випромінювання в м. Кропивницький, Україна.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В роботах різних авторів наведено засоби та методи визначення інтенсивності
сонячного випромінювання (ІСВ) [1-5]. Дані роботи містять математичні моделі
надходження ІСВ для Туреччини, Румунії, Гонконгу та інших країн. Дослідження
енергетичного потенціалу сонячної енергії в Україні показані в [6] та ін. Імовірнісні функції
надходження ІСВ для Кіровоградського регіону (м. Кропивницький) наведені в [7]. Однак
дані вирази потребують уточнення, оскільки при їх визначенні було використано дані за
короткий період часу (менше 5 років). Як показав світовий досвід, для достовірної оцінки
енергетичного потенціалу сонячної енергії місцевості доцільно володіти інформацією щодо
ІСВ за більш тривалий період (щонайменше 10 років).
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для накопичення даних з ІСВ було використано цифрову погодну метеостанцію
«VantagePro2TM» (виробник Davis Instruments Corp., Каліфорнія, США), яка має в своєму
складі датчик сонячної радіації «Davis SR Sensor». Погодна метеостанція розташована на
кафедрі автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного
технічного університету. Для обробки статистичних даних було використано дані з ІСВ в
м. Кропивницький, Україна за 10 років (2011-2020 рр.). При розрахунках було використано
програмне забезпечення Microsoft Excel та Matlab.
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Інформація про технічні характеристики погодної станції наведено в [8]. Технічні
характеристики датчика сонячної радіації: роздільна здатність 1 Вт/м2; діапазон значень
0..1800 Вт/м2; точність (±) 5%. Відображення даних з метеостанції відбувається за
допомогою консолі та програмного забезпечення WeatherLink. Метеорологічна станція
виконує заміри ІСВ щохвилинно, а кожні 30 хвилин відображає середнє значення.
Можливості програмного забезпечення дозволяють отримати інформацію про кількість
накопиченої енергії сонячного випромінювання протягом певного періоду (в нашому
випадку – середнє значення за 30 хв.), яка вимірюється у Лн.Відображення даних з ІСВ в
м. Кропивницький за 2020 рік наведено на рис. 1.

Рисунок 1 – Сонячне випромінювання:
Solar energy, Ly - кількість накопиченої енергії сонячного випромінювання, Лн;
Solar radiation – інтенсивність сонячного випромінювання, Вт/м2
Як видно з рис. 1 залежність Solar energy істотно не відрізняється від залежності Solar
radiation (за формою вони схожі, а відрізняються за одиницями вимірювання). Тому в
подальшому було виконано обробку статистичних даних з кількості накопиченої енергії
сонячного випромінювання протягом 10 років в умовах м. Кропивницький. Щоб була
можливість аналітичного розрахунку техніко-економічних показників сонячних панелей,
доцільно мати аналітичні вирази функцій, які б відповідали експериментальним даним. Для
цього було використано засоби програмного пакету MatLab. За допомогою модуля “Curve
Fitting Toolboxes” MatLab було визначено, що експериментальним результатам спостережень
з розрахунковими величинами (для умов м. Кропивницький) відповідає розподіл Гауса:
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 a2 e  x b2 

2

/ c 22

.

(1)

де x - кількості накопиченої енергії сонячного випромінювання; a1=18,63; b1=13,0;
c1=1,071; a2=15,481; b2=11,0; c2=1,764 – параметри розподілу.
При дослідженні було виявлено, що при кількості параметрів розподілу більше 3
збіжність результатів спостережень з розрахунковими даними стає набагато меншою.
Також було проведено оцінку адекватності розрахункових даних до
експериментальних. В результаті було визначено SSE=0.96 (сума квадратів помилок),
Rsq=0,99 (квадрат змішаної кореляції) та RMSE=0.024 (середнє квадратичне відхилення).
Значення SSE близьке до 0 говорить про якісне приближення вихідних даних параметричною
моделлю. Чим ближчий Rsq до 1, тим краще параметрична модель наближає вихідні дані.
Близькі до 0 значення RMSE говорять про якісне приближення вихідних даних
параметричною моделлю.
На рис. 2 наведено графік аналітичної функцій для умов Кіровоградського регіону.
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Рисунок 2 – Імовірнісний розподіл кількості накопиченої енергії сонячного випромінювання,
отриманий аналітично (розподіл Гауса)
Застосування виразу (1) дає можливість виконати комп’ютерне моделювання роботи
сонячних панелей та виконати аналіз можливостей задоволення енергетичних потреб
споживача за рахунок сонячної енергії. Отриманий аналітичний вираз доцільно
використовувати для місцевостей, які мають схоже з Кіровоградським регіоном географічне
розташування.
IV. ВИСНОВКИ
Наявність аналітичного виразу кількості накопиченої енергії сонячного
випромінювання, одержаних на основі регулярних метеоспостережень в конкретній
місцевості, суттєво спрощує обчислення техніко-економічних показників сонячних панелей
та дозволяє виконати моделювання їх роботи.
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стану автономного джерела живлення
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I. ВСТУП
При вирішенні задачі визначення технічного стану автономних джерел енергії на базі
ДВЗ дослідники в залежності від поля своєї діяльності приділяють увагу механічній(ДВЗ)
або електромеханічній частині(альтернатор) об’єкту[6]. Розглядаючи тільки частину об’єкту
виділяються можливі стани і діагностичні показники, які можуть визначати стан лише
окремої складової частини. Таким чином для визначення стану об’єкта необхідно реалізувати
цілий комплекс перевірок для окремих складових, що суттєво збільшує час і вартість
діагностування. Мінімізувати витрати процесу діагностування можливо при розгляді об’єкта
в цілому з визначенням його структури, можливих станів і необхідних перевірок..
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Сучасний етап розвитку енергетики характеризується широким застосуванням
альтернативних та відновлюваних джерел енергії. Такі системи в цілому є складними за
своєю структурою і мають високу питому вартість електричної енергії. Доступність
відновлюваних джерел енергії дозволяє використовувати їх як автономні, проте ефективність
і надійність повністю залежить від циркадних ритмів і сезону. Вказані особливості суттєво
обмежують застосування альтернативних джерел енергії у якості надійного автономного
джерела живлення електричною енергією[1-3]. Наявність надійного резервного джерела
живлення електричною енергією на сучасному підприємстві є запорукою безпечної і якісної
роботи.
Єдиним надійним і економічно ефективним рішенням резервування джерел живлення
залишаються енергетичні установки на базі двигуна внутрішнього згорання(ДВЗ).
Використання даного типу обладнання для генерації електричної енергії військовими та
судовими енергетичними установками є свідченням його найвищої надійності і безпечності
серед можливих варіантів автономного живлення[4-8].
Частота використання резервного джерела живлення залежіть від надійності основної
системи енергозабезпечення і може коливатись від поодиноких пусків за рік до щоденного
використання. При цьому показник готовності обладнання суттєво знижується, як в першому
випадку за рахунок інтенсивного зношування так і в другому в наслідок інтенсивного
старіння полімерних елементів системи і погіршення якості паливно-мастильних матеріалів,
що призводять до відкладень в каналах вузлів живлення ДВЗ, розмагнічування ротора тощо.
Вказані процеси, що проходять у автономних джерелах живлення на базі ДВЗ потребують
постійного контролю для можливості використання даного обладнання у якості резервного
джерела живлення електричною енергією. Рішенням даної задачі є розробка системи
діагностування автономних джерел енергії на базі ДВЗ.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Метою даного дослідження є розробка нової системи технічного діагностування на
основі визначення основних діагностичних структурних елементів і станів автономних
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джерел енергії на базі ДВЗ з врахуванням особливостей взаємодії електромеханічної і
механічної складових.
Для досягнення поставленої мети у роботі вирішувались наступні задачі:
- Розробка структурної схеми джерел енергії на базі ДВЗ з врахуванням особливостей
взаємодії електромеханічної і механічної складових, що дозволить встановити взаємні
впливи різних частин об’єкту дослідження на його стан;
- Визначення можливих станів автономних джерел енергії на базі ДВЗ;
- Встановлення необхідних перевірок для визначення станів автономних джерел енергії
на базі ДВЗ.
При розробці структурної схеми автономного джерела електричної енергії(АДЕЕ) на
базі ДВЗ розглянемо типову конструкцію яка знайшла найбільшого застосування
підприємствах і приватних господарствах. Прототипом більшості станцій які присутні на
ринку України є бензинові генератори Honda потужністю 2,5-5 КВт. Даний лінійка
генераторів використовує чотирьохактний двигун внутрішнього згорання з повітряним
охолодженням серії GX об’ємом від 163 до 389см3. Особливістю даного типу двигунів є
відсутність системи змащування під тиском - змащування відбувається розбризкуванням. В
основі паливної системи використовується поплавковий карбюратор серії P19.
Газорозподільна система містить бокове двох клапанне SOHC управління з нижнім
розподільчим валом і постійними фазами. Більшість генераторів використовує у якості
альтернатора синхронний електрогенератор з автоматичним регулятором напруги(АVR),
який містить обмотки ротора і статора. Частота обертання ротора електрогенератора
підтримується за допомогою відцентрового регулятора частоти пов’язаного з карбюратором.
Можливі різні варіації компоновки окремих вузлів, так наприклад, конструкція двигуна
дозволяє переобладнання паливної системи на змішану систему: паливо і газ. Система пуску
двигуна також може бути різною: ручний пуск, електричний або комбінований. У якості
системи запалювання використовується електронна схема з закріпленим на маховику
магнітом. Оскільки основним призначенням даних автономних джерел є резервне
забезпечення електричної енергією, можлива комплектація блоком автоматичного пуску.
На основі аналізу роботи автономних джерел електричної енергії на базі ДВЗ
розроблена логічна модель. З структури логічної схеми слід відзначити на взаємний вплив
блоків двигуна і альтернатора, що підтверджує необхідність розглядати систему цілісно.
Для вибору діагностичного параметру скористаємось структурною схемою АДЕЕ на
базі ДВЗ (рис. 1). Система, що розглядається складається з елементів. За можливі стани
приймемо відмову кожного елементу. Контроль стану автономного джерела плануємо за
кількістю параметрів рівному кількості елементів . Слід відмітити, що в загальному випадку
кожний з елементів може мати декілька діагностичних параметрів
В даному випадку ентропія системи з кінцевою кількістю станів максимальна.
Дійсно, що елемент системи, який має найменшу залишкову ентропію, дає найбільшу
кількість інформації про її стан, і тому він повинен контролюватись у першу чергу. Таким
параметром на першому кроці буде . Тобто дивлячись на структурну схему АДЕЕ на базі
ДВЗ (рис. 1) даний номер відповідає карбюратору. Наступними елементами, які суттєво
впливають на ентропію системи будуть Дані номери відповідають системі газорозподілу,
цилінро-поршневій групі, регулятору частоти обертання і залізу ротора.
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IV. ВИСНОВКИ
1. Розроблена структурна схема автономного джерела енергії на базі ДВЗ з
врахуванням особливостей взаємодії електромеханічної і механічної складових, що дозволяє
встановити взаємні впливи різних частин об’єкту дослідження на його стан.
2. Створено таблицю можливих станів системи при дефекті одного вузла. У
припущенні рівновірогідного виникнення відмов елементів системи, визначено такі, що
мають найбільший вплив на невизначеність стану системи. При створенні системи
технічного діагностування, їх стан має визначатись першочергово (карбюратор, система
газорозподілу, циліндро-поршнева група, регулятор частоти обертання, залізо ротора).
Проте, для безоператорного діагностування, найбільш вірогідно, що кількість таких
елементів буде збільшено.
3. На основі критерію інформативності визначено необхідні діагностичні параметри
системи і необхідні перевірки, які з максимальною ефективністю зменшать ступінь ентропії
системи.
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Розрахунок потужності і моделювання
режимів роботи турбокомпресора з
урахуванням його ККД
Ірина Мелешко, Олена Назарова
Національний університет «Запорізька політехніка»
м. Запоріжжя, Україна
I. ВСТУП
Розвиток технологій транспортування сипких матеріалів направлений на зниження
питомої вартості транспортування однієї тони сипкого матеріалу за рахунок зниження
споживання електроенергії в процесі транспортування; роботи з мінімально допустимим
тиском у пневмотрасі, що дозволяє вибрати електродвигун меншої потужності, що при таких
обсягах виробництва дає значний економічний ефект. З огляду на витрати електроенергії і
обсяги виробництва при пневмотранспортуванні сипких матеріалів, актуальним є урахування
коефіцієнту корисної дії турбокомпресора при розрахунку його потужності.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
При виборі потужності двигуна для компресора, як і для всіх механізмів з тривалим
режимом роботи і постійним навантаженням, необхідну потужність двигуна знаходять за
потужністю на валу механізму з урахуванням втрат в проміжній ланці механічної передачі
[1]. В роботі [2] наведена інформація та аналіз експериментальних характеристик про
застосування компресорів, газодинамічне проектування яких виконано за допомогою
комп’ютерних програм та методу універсального моделювання. В роботі [3] - досліджена
верифікація моделі втрат напору за результатами заводських випробувань компресорів.
Комп’ютерне моделювання, за допомогою якого визначають оптимальні режими роботи, є
актуальним методом для розв’язання задач модернізації існуючого обладнання і розробки
нового [4], [5], дозволяє зменшити витрати часу та матеріальні витрати на проведення
експериментів у виробничих умовах.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В залежності від призначення, потужності і характеру виробництва, де встановлені
механізми цієї групи, вони можуть вимагати або невеликого, але постійного регулювання
при відхиленні параметрів повітря від заданих значень, або ж регулювання продуктивності в
широких межах [6].
Потужність двигуна компресора визначається за формулою:

Pдв.к .  k з 

Q  A  10 3
к п

де Q - продуктивність (подача ) компресора, м3/с;
А - робота ізотермічного та адіабатичного стиснення Дж/м3 (таблиця 1).
ηк - індикаторний ККД компресора, що враховує втрати потужності при реальному процесі
стиснення повітря і рівний 0,6 - 0,8;
ηп - ККД механічної передачі між компресором і двигуном (0,9 - 0,95);
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k3 - коефіцієнт запасу, який дорівнює 1,05 - 1,15 [7].
Таблиця 1 – Табличні значення роботи ізотермічного та адіабатичного стиснення
P2 105, Па
3
4
5
6
7
8
9
А, Дж / м3
132
164
190
213
230
245
260

10
272

Таким чином, розрахункова потужність двигуна дорівнює:

Рдв.к

4,58  260 10 3
 1,05 
 1645,18кВт
0,66  0,95

Проведено моделювання режимів роботи компресора для правильного вибору
електродвигуна приводу компресора для всіх режимів роботи.

Рисунок 1 – Графічне моделювання діапазону режимів роботи турбокомпресора
Після розрахунку потужності вибираємо двигун СТД - 1600 - 2УХЛ4, напругою 10 кВ,
з частотою обертання 3000 об/хв. СТД - синхронний турбодвигун; 1600 - потужність
двигуна, кВт; 2 - число полюсів; УХЛ4 - кліматичне виконання і категорія місця розміщення.
Вибір синхронного двигуна обумовлюється декількома основними причинами:
- жорстка характеристика синхронних двигунів, тобто при збільшенні навантаження на
валу двигуна обороти не змінюються, що дуже важливо для продуктивності компресора;
- при своїх габаритах синхронний двигун має набагато більшу потужність в порівнянні
з асинхронним двигуном;
- синхронний двигун має ККД на 2,5% більше (96,6%), ніж у асинхронних двигунів, має
прямо пропорційну залежність від напруги. Продуктивність компресорів можна змінювати
трьома способами: зміною кутової швидкості приводного двигуна, зміною опору магістралі
(трубопроводу) за допомогою засувки, а також конструктивними змінами робочих органів
механізму в процесі регулювання[8], [9];
-у синхронних двигунів при номінальному струмі cos φ = l, а при збудження двигун
може служити як компенсатор реактивної потужності і підвищувати cos φ підприємства в
цілому [10].
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IV. ВИСНОВКИ
Розраховано потужність двигуна компресора з урахуванням його продуктивності та
роботи ізотермічного та адіабатичного стиснення, які дозволили зробити вибір двигуна, що
відповідає необхідним характеристикам.
Проведено моделювання діапазону режимів роботи турбокомпресора для всіх режимів
роботи, за допомогою якого визначили, що найбільш ефективний режим роботи знаходиться
в діапазоні продуктивності 240-300 м3/с. При цьому режимі роботи ККД наближається до
0,86.
Ефективність проведення попередніх досліджень з використанням комп’ютерних
моделей дозволяє скоротити час і трудомісткість проектних робіт при модернізації існуючих
і проектуванні нових електромеханічних систем керування турбокомпресорами.
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Синтез морфологічного рівня алгоритму
пошуку необхідного обсягу інформації для
розпізнавання сигналів динамічних об’єктів
Андрій Нікіфоров, Деніс Доценко
Національний університет біоресурсів і природокористування України
м. Київ, Україна
I. ВСТУП
Розглянуто задачі синтезу алгоритмів розпізнавання смислових ситуацій в динамічних
об'єктах управління і контролю. Наведено приклади нестійкої роботи алгоритмів детекторів
із відомими способами імпульсного і інерційного одноточкового амплітудного і синхронного
детектування. В ході дослідження роботи детекторів в САПР «OrCAD» на сигналах
високочастоних аварійних файлів виявилося, що достатньо трьох імпульсних синхронно–
послідовних завад, щоб відбулося неправильне спрацьовування різних структурних схем
детекторів (рис. 1). Так видача помилкових результатів в імпульсних детекторах відбувається
через однократність алгоритму виконуваних дій із фіксацією результатів в пам'яті миттєвих
фільтрів. Серед інших причин виділяються — недостатність елементів контролю тривалості
ОВЗ спостереження вхідних сигналів Вх. 3Io, 3Uo, відсутність контролю передісторії і
постісторії ситуацій (див. часові точки t), підтвердження наявності та правильного розвитку
сигналів порогових елементів ПЕ через недостатність обсягу наявної вхідної інформації Вх.

Рисунок 1 – Формування миттєвих точок детектування в інформаційному датчику TS
середньо-частотних складових «TS-MFC» у моменти прийняття рішень
(сигнали зеленого, помаранчевого, рожевого кольору)
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз джерел [1, 2] показує, що наявність помилкової роботи детекторів є нагальною
проблемою в роботі селективних реле від замикань фази на землю в високовольтних
мережах 6–35 кВ. В опублікованих роботах показано етапи рішення проблеми, а саме синтез
структури смислового S-детектора послідовно від більш високих ієрархічних рівнів —
семантичного [1] і синтаксичного [2] до початкового морфологічного рівня розпізнавання [3].
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III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для рішення проблеми стійкості роботи імпульсних детекторів розробляється спосіб
«Смислове детектування Ξ,H-вікнами селективності». Вікна дозволяють зменшити ціну
помилки одиничного детектування в задачі із динамічними вхідними імпульсними,
короткочасними сигналами. Спосіб заснований на оцінці первинної інформації послідовними
взаємопов'язаними рядами амплітудних і синхронних елементарних детекторів. Згідно SIметоду [1] для прийняття рішень сигнали перехідного процесу в об’єкті замінюються на
послідовно формують смисловий сигнал S(t) в системі автоматичної стабілізації нормального
режиму роботи об’єкту. Многоточкове S-детектування виконується тільки при появі
селективної інформації у відкриваємих Ξ,H-вікнах. Це усуває вплив смислових завадових та
сторонніх сигналів, що не усуваються фільтрами. Далі синтезовано амплітудний детектор
UIN(t),
SОКНО(t)
ρTS3
ρTS2
ρTS1

3io(t), 3uo(t)

Ξ,Η–КонтрольФормыСигналаВЧС–СЧС
Ξ

Η
Η

Η

Η

Ξ

Η

ρTS4
S(t),
TS(t)

Момент формування TS TS-MFC
Момент прийняття рішення

Η
Ξ

0

Общая форма окна селективности для ВЧС-СЧС

At

Минимум

t, ms

ρN,
KTSN=15

STS(t)
Ξ

Η

S=KSBN
t

0

Норма

TS TS-MFC , RsSB , PsSB,

KSB=KTSN

ρ1,
KTS1=5
t, ms

Рисунок 2 – Проходження точкового атрактора At через ланцюжок вікон «Ξ,Η»
(рис. 2). При роботі задіються елементарні інформаційні датчики амплітуди, початку і
завершення формування, тривалості, площі імпульсу сигналу, першої і другої напівхвилі
сигналів Вх., які складаються із амплітудних і синхронних детекторів із КІХ-фільтрами і
порогами ρN (рис. 3). Датчики є термінальними TS, нетермінальними і кореневими
символами автомату розпізнавання. Кожний має свій ваговий коефіцієнт значущості у
формуванні результату S(t). Автомат контролює взаємозв'язок датчиків в S-детекторі. Показано,
що формується достатня площа сигналу S(t) для подальшого результуючого синхронного
фазового детектування (рис. 2, 4). Наприклад, у випадку відсутності одного із TS відповідно

Рисунок 3 – Принципова схема підключення первинної схеми формування сигналу Вх. до
програмованої логічної матриці ПЛІС «EPM3265ATC» для подальшого формування S-детектору
зменшується площа, що знаходиться під лінією руху атрактора At, інакше кажучи об’єм
інформації зменшується. На рис. 4 показані — різниця між достатнім об’ємом на пошкодженій
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ділянці об’єкту (сигнал Вх. 3Io — червоний колір, сигнал S(t) — зелений) і не достатнім
об’ємом на не пошкодженій ділянці (сигнал Вх. 3Io — синій колір, S(t) — бірюзовий),
опорний сигнал детекторів Вх. 3Uo — сірий колір, а також контрольні точки роботи ПЛІС.
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IV. ВИСНОВКИ
Розроблено реально діючу схему і програму алгоритму селективного пошуку і
наповнення необхідного обсягу інформації для забезпечення стійкості роботи S-детектора за
рахунок відомих способів — демодуляції, фільтрації, отримання ряду проміжних точок
детектування, запам'ятовування проміжної інформації, формування множини фактів
прийняття рішень, виділення додаткової, перевірочної, уточнюючої інформації, факти
взаємної синхронізації між елементарними інформаційними детекторами.
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Використання дискретного вейвлет аналізу
вібро-акустичного сигналу для виявлення
дебалансу ротора обертових електричних
машин
Граняк Валерій
Вінницький національний технічний університет
м. Вінниця, Україна
I. ВСТУП
На сьогоднішній день склалася стійка тенденція до побудови систем технічного
контролю та діагностування силових електричних машин на основі аналізу їх віброакустичних характеристик. Це пов’язано як з їх високими чутливістю та інформативністю
так і з можливістю вимірювання вказаного параметру безпосередньо у режимі роботи
електричної машини без необхідності суттєвого втручання у її конструкцію [1]. Про те
здійснення такого аналізу пов’язане з необхідністю розв’язання ряду науково-прикладних
задач, які випливають з особливостей вібро-акустичного сигналу, що виникає при роботі
електричних машин. Зокрема у складі такого сигналу містяться як періодичні складові різної
частоти так і аперіодичні (пікові) складові, обумовлені як наявністю дефектів різної природи
так і іншими періодичними та аперіодичними збурюючими силами [2].
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У роботі [3] показано, що перетворення Фур’є математично більш складне за
дискретне вейвлет перетворення, а отже потребуватиме більшої кількості операцій для свого
здійснення та не передбачає можливості дослідження локалізованих збурень взагалі. У
роботах [2, 4] показано, що особливістю вібросигналів, обумовлених неврівноваженістю
ротора є їх квазіперіодичний характер.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одна з головних ідей вейвлетного представлення сигналів на різних рівнях декомпозиції
(розкладання) сигналу полягає в розділенні функцій наближення до сигналу на дві групи: що
апроксимує – грубу, з достатньо повільною часовою динамікою змін, і що деталізує – з
локальною і швидкою динамікою змін на тлі плавної динаміки, з подальшим їх дробленням і
деталізацією на інших рівнях декомпозиції сигналів. Це можливо як в часовій, так і в
частотній областях представлення сигналів вейвлетами. В цьому випадку базисна вейвлет
функція дозволяє сконцентрувати увагу на тих або інших локальних особливостях
аналізованих процесів. При чому, за своєю суттю деталізація неперервне вейвлет
перетворення (НВП) є ні чим іншим, як визначенням функції взаємокореляції між
материнською вейвлет-функцією та досліджуваним сигналом, що випливає з математичної
моделі такого перетворення [3]:

W ( a,  ) 





f (t )  a*, (t )dt
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(1)

де W(a,τ) – функція деталізації (результат вейвлет перетворення); a – параметр масштабу; τ –
 * (t )
параметр зсуву; f(t) – функція, що аналізується; a ,
- комплексно спряжена вейвлет
функція.
Враховуючи те, що обчислення при вейвлет перетворенні здійснюються шляхом зміни
масштабу “вікна” аналізу, зсуву його в часі, множення на сигнал та інтегрування по всій осі
часу [5], то фізичний зміст такого перетворення можна представити як пошук ділянок
аналізованої функції у часовій та частотній областях, що за своєю формою будуть
корельованими з материнською вейвлет-функцією.
Аналогічний фізичний зміст зберігається і при ДВП, при здійсненні якого коефіцієнти
деталізації можуть бути розраховані наступним чином [3]:
d kj   g n  2 k  cnj 1 ,
nZ
(2)
j
d
де k – k-й коефіцієнт деталізації j-ї частотної смуги; g – коефіцієнт материнської вейвлет
функції; cj+1 – апроксимуючий коефіцієнт попередньої частотної смуги, розраховуються
наступним чином:
ckj   hn  2 k  cnj 1 ,
nZ
(3)
де h – коефіцієнт масштабуючої функції;
Для старшої частотної смуги у якості апроксимуючих коефіцієнтів використовується часова
реалізації досліджуваного сигналу.
Враховуючи кореляційний принцип, закладений у логіку вейвлет перетворення, не важко
дійти висновку, що значення коефіцієнтів окремо узятої частотної смуги будуть, у першу
чергу, визначатися співпадінням форми аналізованої функції на досліджуваному масштабі
(обраній частотній смузі) з формою базисної вейвлет функції. При цьому варто зазначити,
що, оскільки, вейвлет перетворення у межах одного масштабу досліджує сигнал усієї часової
реалізації з заданим кроком дискретизації τ [6], то у випадку наявності періодичної складової
у вібросигналі та виборі материнської вейвлет-функції, що буде максимально точно
описувати поведінку цієї періодичної складової, варто очікувати серію симетричних
додатних на від’ємних піків на усьому часовому діапазоні, протягом якого проводяться
спостереження. При чому додатні піки спостерігатимуться у випадку синфазності шуканого
коливання та материнського вейвлету, а від’ємні – при перебуванні останніх у протифазі.
В такому випадку задача реєстрації досліджуваного дефекту може бути розбита на дві
підзадачі: підбір материнського вейвлету, який був би максимально наближений до
обумовленої неврівноваженістю ротора складової вібросигналу та розробка критерію, який
би давав змогу кількісно оцінити вплив зазначеного коливання на коефіцієнти вейвлет
перетворення окремих частотних смуг та був максимально нечутливим до неінформативних
сплесків, обумовлених збурюючими силами іншого походження.
Аналіз наведених у літературі описув вібро-акустичних сигналів, обумовлених
неврівноваженістю ротора, показуює, що зазначений дефект призводить до появи коливань,
які містять гармонічну складову, локалізовану на роторній частоті обертання, а також її
другій та третій гармоніці. При чому, амплітуда коливань з переходом на другу та третю
гармонічні складові різко зменшується [2]. Зазначений факт обумовлює доцільність аналізу
частотного діапазону, що включає у себе частоту обертання ротора, та, меншою мірою,
частотні діапазони, які відповідають подвоєній та потроєній роторній частоті. А підбір
материнського вейвлету доцільно здійснювати виходячи з ознак, властивих одиничному
гармонічному коливанню.
До основних характеристик одиничного гармонічного коливання можна віднести
симетрію відносно осі часу, при зміщенні додатної складової на половину періоду уздовж
зазначеної осі в довільному напрямку та три нульових стани при розгляді кожного з періодів
як незалежних піків, рознесених у часовій області. Не дивлячись на те, що на материнську
вейвлет-функцію накладається відоме обмеження:
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переважна більшість відомих вейвлетів являються асиметричними відносно осі часу. Крім
цього усі вейвлети, 4-го та вищих порядків передбачають наявність розтягнутих у часовій
області вторинних сплесків, що у випадку досліджуваних колива означатиме накладання
залишків одного сплеску на сусідні [9]. Враховуючи це, найбільш подібними до одиничного
гармонічного коливання можна вважати вейвлет Хаара та вейвлет Добеши 4-го порядку. Про
те варто відзначити, що кожен із них має у своїй структурі суттєві відмінності у порівняння з
одиничним гармонічним коливанням. Зовнішній вигляд зазначених вейвлетів наведений на
рис. 2 [3, 6].
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Рисунок 2 – Материнські вейвлет-функції: а) Хаара, б) Добеши 4-го порядку
Як випливає з рис. 2, вейвлет Хаара характеризується повною t-симетрією з трьома
нульовими станами, про те має абсолютно вертикальні фронти, що є не характерним для
гармонічного коливання. Тоді як вейвлет Добеши 4-го порядку характеризується суттєвою tасиметрією при врахуванні вторинних сплесків, про те основний сплеск є майже
симетричним та має більш плавні передній та задній фронти, що більшою мірою
відповідають досліджуваному сигналові. Враховуючи зазначені обставини є очевидною
доцільність експериментального встановлення більш ефективного з наведених вейвлетів, що
характеризувався б кращою чутливістю відносно досліджуваного дефекту.
Другою задачею, що була сформульована у межах пошуку критерію виявлення
дебалансу ротора є розробка числового критерію аналізу коефіцієнтів вейвлет перетворення.
Враховуючи періодичність вібро-акустичного сигналу, обумовленого наявністю зазначеного
дефекту, а також ту обставину, що кожне із гармонічних коливань представляється як
окремий сплеск, варто очікувати періодичну зміну значень вейвлет коефіцієнтів у часовій
області в межах смуг частот, що включають у себе роторну частоту, а також її другу та третю
гармоніки. При чому амплітуди таких періодичних змін будуть напряму пов’язані з ступенем
розвитку дефекту. Тож, при виконанні наступної нерівності:
tсп  Tр ,
(5)
де tсп – тривалість часової реалізації досліджуваного сигналу; Tр – період обертання ротора
електричної машини.
доцільним є застосування інтегрального підходу до аналізу коефіцієнтів вейвлет
перетворення. Відтак, у якості шуканого критерію може бути використано середньоквадратичне значення вейвлет коефіцієнтів досліджуваних частотних смуг у межах часового
інтервалу, тривалість якого значно більша за період обертання ротора. Такий підхід
дозволить врахувати наявність як додатних так і від’ємних максимумів вейвлет коефіцієнтів
у межах досліджуваного часового інтервалу, а також характеризуватиметься пониженою
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чутливістю до неінформативних збурень, обумовлених аперіодичними збурюючими діями,
що можуть виникати в процесі експлуатації електричної машини. Виходячи з сказаного,
математично числовий критерій оцінки впливу дебалансу ротора на коефіцієнти вейвлетперетворення зазначених частотних смуг може бути представлений наступним чином:
1 n
kдеб   di2 при умові tсп  Tр ,
n i 1
(6)
де n – кількість коефіцієнтів вейвлет перетворення досліджуваної частотної смуги; di – і-й
коефіцієнт вейвлет перетворення досліджуваної частотної смуги.
IV. ВИСНОВКИ
1. Встановлено, що виявлення дебалансу ротора з використанням вейвлет-перетворення
часової реалізації вібро-акустичного сигналу доцільно здійснювати за використанням
материнської вейвлет-функції Хаара, що забезпечує поєднання високого ступеня
спорідненості материнського вейвлету з формою зміни вібросигналу за рахунок внесеного
дебалансу та відносної простоти такого перетворення.
2. Запропоновано числовий критерій оцінки впливу дебалансу ротора на коефіцієнти
вейвлет-перетворення у вигляді середньо квадратичного значення вейвлет коефіцієнтів
інформативних смуг частот при дослідженні часового інтервалу, що значно перевищує
період обертання ротора електричної машини. Показано, що зазначений критерій має
понижену чутливість до впливу неінформативних одиничних збурень, які можуть виникати в
процесі роботи електричної машини.
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Efficiency of variants of application of heat
pumps in the thermal scheme of boiler-house of
the dairy plant
Olga Ostapenko
Vinnytsia National Technical University
Vinnytsia, Ukraine
I. INTRODUCTION
In our study, the efficiency of variants of application of heat pumps in the thermal scheme of
boiler-house of the dairy plant is evaluated. In the study is evaluated the effectiveness of a number
of variants for using heat pump installations in the thermal scheme of a boiler-house of a dairy
plant, in the case of using low-temperature heat of natural source (groundwater) and technogenic
source (heat from cooling of refrigerating machines condensers), using electric and cogeneration
drives for HPI, with the definition of technical-economic indicators of the boiler house.
II. ANALYSIS OF INVESTIGATIONS AND PUBLICATIONS
The application of heat pump installation (HPI) in the thermal schemes of industrial-heating
boiler-houses provide high values of indexes of energy transformation efficiency in thermal
schemes, high values of indexes of energy-economic efficiency and environmental safety, which is
confirmed in a number of foreign publications [1 – 6]. In our studies [1 – 5] the principles and
methodical fundamentals for energy efficiency, energy-economic efficiency and energy-economicecological efficiency assessment of energy supply systems with HPI are presented.
III. PRESENTATION OF THE MATERIAL
In the study is evaluated the effectiveness of a number of variants for using heat pump
installations in the thermal scheme of a boiler-house of a dairy plant, in the case of using lowtemperature heat of natural source (groundwater) and technogenic source (heat from cooling of
refrigerating machines condensers), using electric and cogeneration drives for HPI, with the
definition of technical-economic indicators of the boiler house, based on research results and
methodological fundamentals from [1 – 5].
The industrial-heating boiler-house of the dairy plant was designed to meet the technological
needs of production, the heating of workshops and production rooms of the boiler house. Water
from a well is used for the production and generation of steam. In our study, it is proposed to use
HPI in the thermal scheme of the boiler-house on the low-temperature heat of a natural source of
heat – groundwater from a well, as well as on the low-temperature heat of technogenic source of
heat – the heat from cooling the condensers of the plant's refrigerating machines. The proposed
steam compression HPI can have an electric drive or a cogeneration drive from gas piston enginegenerators.
The results of the studies, aimed to determine the effectiveness of HPI application variants for
the thermal scheme of the boiler-house of a dairy plant are shown in Table 1. As seen from Table 1,
the use of HPI with cogeneration and electric drive, on the low-temperature heat of groundwater or
heat from cooling the condensers of the plant's refrigerating machines, in the thermal scheme of the
boiler-house of a dairy plant will provide the production of additional thermal and electric power
with high values of the energy conversion efficiency index.
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Table 1 – Indicators of the HPI efficiency in the thermal scheme of boiler-house of dairy plant
Indicator
Variant of HPI operation
heat from cooling of
Source of low-temperature heat
groundwater
refrigerating machines
for HPI
condensers
Type of HPI compressor drive
electric
cogeneration
electric
cogeneration
Saving of working fuel of the
boiler-house due to the use of
4,43
6,59…7,22
4,43
5,78…6,29
HPI, %
Electrical capacity of HPI, kW
16,96…22,16 16,96…22,16 10,64…14,72 10,64…14,72
Total heat capacity of HPI, kW
48,4
71,93..78,86
48,4
63,16…68,64
As seen from Table 1, the application of the proposed variants of HPI in the thermal scheme
of the boiler-house of a dairy plant will provide an economy of working fuel in the amount of
4,43 ... 7,22%, depending on the operating mode, source of low-temperature heat and type of HPI
compressor drive.
IV. CONCLUSIONS
In study, the efficiency of variants of application of heat pumps in the thermal scheme of
boiler-house of the dairy plant is evaluated. The use of HPI with cogeneration and electric drive, on
the low-temperature heat of groundwater or heat from cooling the condensers of the plant's
refrigerating machines in the thermal scheme of the boiler-house of a dairy plant will provide the
production of additional thermal and electric power with high values of the energy conversion
efficiency index.
The application of the proposed variants of HPI in the thermal scheme of the boiler house of a
dairy plant will provide an economy of working fuel in the amount of 4,43 ... 7,22%, depending on
the operating mode, source of low-temperature heat and type of HPI compressor drive. The use of
HPI on low-temperature heat of natural and industrial sources in the thermal scheme of the boiler
house of the dairy plant will improve the technical, economic and environmental performance of the
boiler house of the dairy plant.
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СЕКЦІЯ 5

АВТОМАТИЗАЦІЯ
ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

End-to-end design in the concept
of Virtual Manufacturing
Olga Vasylenko, Gennadii Snizhnoi
National University "Zaporizhzhya Polytechnic"
Zaporizhzhya, Ukraine
I. INTRODUCTION
Virtual Manufacturing (VM) is the most powerful system for automated design of technical
objects. In them, objects are modeled at all levels of abstraction, at all stages and stages of design,
which allows you to make optimal decisions and develop the most competitive products. But for
small production it is possible to recommend to carry out through designing by use of a set of
specialized programs, or to choose one, the most universal. Therefore, the development of a
universal design algorithm with the analysis of programs suitable for each stage and level of
abstraction is an urgent task.
II. АNALYSIS OF RECENT RESEARCH AND PUBLICATIONS
Virtual manufacturing is a computer-based technology for defining, simulating, and
visualizing the manufacturing process early in the design stage, when some, if not all,
manufacturing-related issues can be detected and addressed [1]. Virtual manufacturing and its
system are public platforms which include each individual manufacturing technology, such as
Computer-Aided Design (CAD), Computer-Aided Engineering (CAE), Computer-Aided Process
Planning (CAPP), Computer-Aided Manufacturing (CAM), and the links among these technologies
[2]. Researching the interaction of software products to provide automated design at all levels of
virtual manufacturing is an interesting task.
For example, within CAE, using 3D simulations are provided by virtual engineering (VE)
technologies is a design as shown in Figure 1 [3]. Thus, Virtual manufacturing engineering
environments are integrated computational systems and tools that facilitate design and production
activities within and across organizations. Аll design documentation are combined using CALS
technologies (Continuous Acquisition and Life-cycle Support) [4].

Figure 1 – A typical sequential design process for part/system design
III. PRESENTATION OF THE MATERIAL
As shown by the analysis of sources, а VM may include the following elements: design tools
such as PDM, CAD, CAE, and simulation; production tools such as CAM, manufacturing execution
system, and workflow simulation. Descending (gradation as the level of abstraction decreases)
design can be represented through the concept of virtual production (fig.2).
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Figure 2 – Descending Design in the concept of Virtual Manufacturing
Classes of programs used at different levels of design are shown in table 1. The following
notation is used here: CAS – Computer Algebra System, HMI – human-machine interface including
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), PDM – Product Data Management [5-7].
Table1 – Programs are used at the different levels of design
Macro Level with sublevels
Class of Software
System
Structural
Imitation Modeling
+
CAS
+
+
CAE
+
CAD
+
+
3D, technological modeling

Micro Level with sublevels
Functional
Physical
+
+
+

+
+

IV. CONCLUSION
As the analysis of the table showed, modern CAD systems allow to carry out end-to-end
design: from the structural level to the physical one, at which the parameters of the product (for
example, a printed circuit board) are modeled, emulated and tested. In addition, CAD has project
managers who perform PDM functions.
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Особливості комплексного випробування
технічних засобів залізничної автоматизації
систем керування транспортом
Володимир Бутенко
Академія технічних наук України
м. Івано-Франківськ, Україна
I. ВСТУП
Пристрої залізничної автоматики мають специфічний характер експлуатації з
головними аспектами: безпечність і надійність [1]. Нормативні обмеження регламентуються
рядом національних стандартів які висувають вимоги до електромагнітної сумісності [2] та
функціональної безпечності та надійності (ФБН) [3]. Однак на сьогодні практика
випробувань технічних засобів залізничної автоматики вимагає змін.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Базуючись на навчальному матеріалі [4] з зазначеного джерела виходить комплексне
забезпечення надійносних показників апаратного та програмного забезпеченням систем
залізничної автоматики критичних до безпеки. Поглиблення методів підвищення якості
програмного забезпечення на основі типових програмних елементів вже реалізовано у
роботі [5]. Подальший доказ функціональної безпечності мікроелектронних комплексів
систем керування та регулювання руху поїздів слід удосконалювати.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розрахунок кількісних показників функціональної безпечності та надійності
пов’язаний з інженерними обчисленнями дуже малих чисел. Такі розрахункові
співвідношення наводяться в документі «Методика доказу функційної безпечності
мікроелектронних комплексів систем керування та регулювання руху поїздів» [6] (у
подальшому Методика), яка містить певні сумнівні допущення та висновки. Зазначені
твердження методики, зокрема 4.1.1, що мікроелектронні елементи є менш безпечними, ніж
електромагнітні реле першого класу надійності, не зрозумілі простому читачеві і потребують
6
обґрунтування. Останні мають норму 10
спрацювань під повним електричним
навантаженням, що є на декілька порядків гіршим за вимоги ФБН до цілих систем. Робоча
формула розрахунку 5.20 [6]:

Qн (t )  1  Рб (t )  1  е

 t

 t (t ) 2 ( t ) 3

 1  1  

 ...  t
2!
3!
 1!


яка передбачає, що інтенсивності відмов системи  за час t для високонадійних
систем справедлива умова t  0,1. Зазначене співвідношення не є всім очевидним, зокрема
для випробувань з тривалим t. Відмічається цілком прийнятним зазначене припущення під
час підрахунку показників, пов’язаних з періодом часу t  1 . Безперечним доказом високої
надійності системи є   1 . Для спеціалізованих систем залізничної автоматики при аналізі
11
прагнуть досягти   10 . Формула (5.20) методики суттєво спрощуються обчислення
Q (t )  t . У випадку застосування такої
ймовірності небезпечної відмови до виразу н

Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
192

формули розрахунок значно спрощується. Однак розрахунок гарантовано видасть
приблизний результат який буде більш оптимістичним, ніж точний розрахунок. Все це може
суттєво вплинути на результати розрахунків. Отже прийнявши у формулі 5.20 [6] цієї
методики t  1 , отримаємо ймовірність відмови (у т. ч. небезпечної відмови) за одну годину
Qн (1)   .
(1)
Ця проста приблизна формула може слугувати основою для якісної оцінки
спеціалізованих систем керування та регулювання руху поїздів і їхніх компонентів [7]. Однак
сучасні вимоги ринку транспортних послуг вимагають не стільки кількісні чи навіть якісні
ознаки ймовірності відмови пристроїв або навіть певних систем керування скільки
інтегральну ймовірнісну характеристику певного фрагмента транспортної інфраструктури.
Такі дані комплексної оцінки вартості перевезень при певних ризиках нададуть можливість
оцінити переваги одних шляхів транспортування перед іншими в логістиці глобальних
транспортних систем.
IV. ВИСНОВКИ
Підсумовуючи дослідження в доповіді відзначається, що наявні нормативні та
методичні документи комплексного випробування технічних засобів залізничної
автоматизації систем керування транспортом концентруючи свою увагу на розрахунках
компонентів систем управління. У подальшому слід удосконалювати як методику, так і
розширювати наукову та нормативно-технічну базу зосереджуючи увагу на розрахунках
ризиків певних фрагментів транспортної інфраструктури.
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Development of a portable device
for assessment air quality
Mykhailo Bakaichyck, Oleksandr Krynytsky
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Air quality is the most important issue for human health. Research of air quality can be
divided into the following stages: 1) analysis of technologies and devices that pollute the air, 2)
methods of measuring and evaluating air quality, 3) determining sources of pollution, 4) forecasting
temporal and spatial changes in air pollutants.
Air pollution means the presence in it of one or more pollutants or a combination thereof in
quantities that may harm human life, flora, fauna or property. Air pollutants include smoke, fumes,
paper ash, dust, soot, carbon fumes, gases, fog, radioactive materials and toxic chemicals elements.
There are reliable sampling methods for measuring air pollution that indicate well the average
pollution concentrations over a week or a month. They usually use physical or chemical methods to
collect polluted air, and the analysis is performed later in the laboratory. Usually a known volume
of air is pumped through a solution (such as a filter or chemical solution) over a known period of
time. Later, the solution is removed for analysis. The tubes are distributed manually, collected and
analyzed in the laboratory. Obviously, this type of air quality measurement is not compatible with a
simple system that must be autonomous and portable.
There are also opto-chemical sensors, which consist of a colored chemical that changes when
it reacts with a gas. They provide only high-quality gas warning, the advantage of these sensors is
their low cost. For obvious reasons, these sensors are also not suitable for measuring the gas
concentration in a stand-alone portable station.
The main advantages of the developed system are its low cost, portability, the ability to
locally store measurement data and remotely transmit them using a wireless interface. Another
requirement was to mark the time and place of gas measurement. Significant computing power was
required for future use in signal processing algorithms.
The best way to achieve these goals is to use a digital system that can store sensor data for
long periods of time and that can be integrated with existing technology to transmit data to a central
station. It was determined that the following hardware components should be used and integrated
into a single system: gas sensors, temperature and humidity sensors, microprocessor, data storage,
WiFi and GPRS communication systems, global positioning system receiver module.
The architecture of the system is illustrated in Fig. 1.
The AarLogic C10/3 board from Round Solutions was used as the basis for connecting the
sensors. The board is equipped with two ARM processors, a GPS receiver, supports GPRS and has
dimensions of 104 × 63 mm. One of the processors is responsible for GSM, and the other is used for
Linux and running software applications. In addition, 4 MB of memory, SD and SIM card slots,
interfaces for USB, RS232 and Ethernet.
To measure the concentration of NO2 and CO2, the MICS-4514 sensor was chosen, which are
solid-state sensors consisting of sintered metal oxides that detect gas by increasing electrical
conductivity. These sensors are located in one SMD case and are small in size. MICS-4514 includes
two sensor chips with independent heaters and independent sensitive layers. One sensor chip detects
oxidizing gases and the other sensor detects reducing gases. In order to be able to perform accurate
measurements with the MICS-4514, it is necessary to take into account the effect of humidity and
temperature on the performance of the sensor.
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Figure 1 - Functional diagram of the air quality control station.
The BME280 sensor is used to measure temperature, humidity, pressure. The principle of
operation of the pressure sensor, it has a thin flexible membrane that can be deformed. The cavity
under the membrane is usually sealed at low pressure. When the outside pressure is higher than
inside the membrane is deformed. Membrane deformation causes two mechanical changes that we
can use to convert to electrical measurement. First, the membrane moves relative to the bottom of
the cavity, and we can measure using a capacitive circuit. Second, the membrane material
undergoes deformations that we can measure with a resistive circuit.
CO2 sensors IRC-A1 use the principle of non-dispersed infrared radiation to determine the gas
concentration. Each sensor consists of an infrared source, a two-channel detector and an internal
thermistor. The gas diffuses into the optical cavity, the light from the infrared source passes through
the optical cavity, where it interacts with the gas, and enters the detector. The detector consists of
two channels of the active channel and the reference channel. The active channel is equipped with a
filter that transmits light with a wavelength corresponding to the absorption band of the measured
gas. If the target gas is present in the optical cavity, the intensity of light passing through the filter
and entering the active channel decreases. The detector support channel is equipped with a filter that
transmits light wavelengths only where there is no absorption of the band for passage. The detectors
used are very sensitive to the ambient temperature, and therefore it is necessary to constantly
monitor the temperature and compensate for the output, the internal thermistor is used for this
purpose.
To measure radiation air pollution, which is especially relevant after the Chernobyl disaster, a
radiation measurement module was used, which consists of a high-voltage source that ensures the
operation of the geyser counter (SBM-20).
To measure the concentration of dust in the air used sensor SDS011 uses the principle of laser
scattering to determine the content of particles ranging in size from 0.3 to 10 μm in the air.
The work allowed to develop a structure for research and assessment of air quality. To
achieve this goal, an analysis of the methods used to measure air pollution and information on
devices related to the measurement of air pollution. Based on the analysis, sensors were selected to
assess ambient air quality and warn of danger to human life.
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Automation of surface tension measurement by
the maximum pressure method in a gas bubble
Roman Bodnar
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Currently, surfactants are widely used in various industries, including oil and gas, chemical
and others. Therefore, there is a constant need to control their properties during production and use.
The properties of surfactants are evaluated mainly only by the value of equilibrium or dynamic
surface tension.
There are a number of devices and methods for determining surface tension, but one of the
most common is the method of maximum pressure in a gas bubble, which in turn has a number of
modifications [1]. The simplest in the technical implementation of this method and in the method of
measurement are single-capillary devices. The value of surface tension σ in them is determined
according to [2]:
  0,503 Pm    gh   r  0,384   gr 2 ,
(1)
where is the maximum pressure in the gas bubble, is the difference between the densities of the
investigated liquid and gas, g is the acceleration of free fall, h is the depth of immersion of the
capillary in the liquid, r is the inner radius of the capillary.
But single-capillary surface tension measuring devices have the disadvantage of determining
the depth of immersion of the measuring capillary in the test fluid or fixing the end of the capillary
at a given depth. The latter method does not require additional measuring equipment, but it is
necessary to visually record the moment of contact of the capillary end with the liquid surface for
each individual measurement. The subjective error of fixing this moment of collision leads to a
decrease in the accuracy of determining the surface tension.
To eliminate the subjectivity in determining the moment of collision of the end of the
capillary with the surface of the liquid, a method of automatic fixation of this moment, based on the
phenomenon of capillary lifting of the liquid in the capillary. The height of the capillary rise is
determined by the formula [2]:
2  cos 
h
,
(2)
gr
where θ is the edge angle of wetting the capillary with liquid; ρ is the density of the test fluid.
When using a glass capillary for the vast majority of liquids there is good wetting, so we can
assume cos θ = 1.
Jumping the liquid column in the capillary to a height h will result in a corresponding jump in
pressure inside the capillary and the associated system volume. Fixing the moment of pressure
jump, thereby fixing the moment of collision of the end capillary with the surface of the liquid.
Based on this, a functional diagram of a single-capillary device for determining the surface tension
(Fig. 1) by the method of maximum pressure in a gas bubble.
Pneumatic unit 1 is used to create pressure inside the capillary 13 and blow bubbles from it
12. Replaceable throttle R1 is used to regulate the pressure supplied to the capillary. The pressure
sensor 3 is connected to the capillary and is used to convert the pressure into a suitable electrical
signal, which is amplified to the desired value by the amplifier 4. Pneumatic unit 1 is used to create
pressure inside the capillary 13 and blow bubbles from it 12. Replaceable throttle R1 is used to
regulate the pressure supplied to the capillary.
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1 - pneumatic unit, 2 - pneumatic switch, 3 - pressure sensor, 4 - amplifier, 5 - signal processing
unit, 6 - display unit, 7 - pulse shaper, 8 - engine drive unit, 9 - stepper motor, 10 - lifting
mechanism, 11 - vessel with the test liquid, 12 - gas bubble, 13 - capillary
Figure 1– Functional diagram of the device for measuring surface tension by the method of
maximum pressure
The pressure sensor 3 is connected to the capillary and is used to convert the pressure into a
suitable electrical signal, which is amplified to the desired value by the amplifier 4. The signal
processing unit 5 performs calculations according to (1) and the measurement results are displayed
on the display unit 6. 2, the pneumatic system is disconnected from the volume of the capillary
assembly and the pressure transducer to increase the relative change in the internal volume of the
capillary assembly and the transducer due to the jump of fluid in the capillary, and accordingly a
larger pressure drop. Next, the button "Start" RS-flip-flop is converted to 1. As a result, the drive
unit of the engine 8 will start and start the stepper motor 9, which will actuate the lifting mechanism
10, which will raise the table with the vessel 11 with the test liquid. At the moment of contact of the
end of the capillary with the surface of the liquid, the pulse generator 7 generates a pulse due to the
pressure jump, which translates the RS-flip-flop to 0, which will lead to the start of the capillary
immersion to a given depth. Then the pneumatic switch 2 connects the pneumatic system to form
bubbles from the capillary and the process of measuring surface tension will begin.
When using a screw lifting mechanism with a thread pitch of 1 mm and a stepper motor that
performs one revolution per 200 drive pulses, we will have a discrete setting of the lifting height of
the vessel with the test fluid with a step of 0.005 mm. This will provide the required accuracy of
immersion of the capillary in the liquid of 0.01 mm, while the visual fixation of the moment of
contact of the end of the capillary with the surface of the liquid, taking into account the resolution
of human vision, is 0.1 mm.
The use of the proposed method allows to significantly reduce the random error of surface
tension measurement by the method of maximum pressure in a gas bubble.
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Automatic indirect predictive estimation of the
useful energy expended for grinding ore with ball
mills
Vasyl Kondratets, Anatolii Matsui
Central Ukrainian technical university
Kropyvnytskyi, Ukraine
1. INTRODUTION
Since the second half of the last century, deposits of poor iron ores with a content of 20 ...
35% iron have been intensively developed in Ukraine. By enriching these ores, a concentrate is
obtained with an iron content of up to 65%. Before beneficiation, low-grade iron ores at
beneficiation plants are ground in ball drum mills until the dissemination of the useful component is
disclosed. This process is accompanied by high energy and material costs, especially they are
significant in the initial stages of grinding. This overrun is especially sensitive to the state of the ball
charge in the technological unit, which is triggered during operation and needs to be replenished.
2. PRESENTATION OF THE BASIC MATERIAL
Replenishment of balls into the mill instead of worn ones is carried out by several methods in accordance with the processed amount of ore, in accordance with the operating period, however,
these approaches are rather rough. Therefore, the most widespread method of monitoring the active
power of the drive motor of a ball mill. However, it also has a significant drawback - a large and
variable share of power, which is wasted unproductively. The unproductive losses of the active
power of the electric motor depend on many factors - these are losses in the electric motor, gearbox,
in the sliding bearings of the mill, in the volute feeder, when the circulating load changes, the
number of balls and the volume of ore in the drum, the mass of the drum due to the operation of the
lining, as well as reduced sensitivity when approach to the maximum ball loading (50% of the drum
volume) and the possibility of passing through the maximum and overloading the mill with balls.
As you can see, these over expenditures of active power are significant. In practice, it is assumed
that the useful expended power is from 75 to 90% of the total. Since the components of the
overhead power consumption are variable, they generate an error in the process of controlling the
technological parameter, which corresponds to 10 ... 25%. Such an error in estimating the ball load
makes its automatic control ineffective. This requires an innovative approach to solving this
problem.
Effective results can be obtained by indirect predictive estimation of the useful energy
expended for grinding ore with a ball mill. From the theory of grinding ore in ball mills, the
dependence of the useful energy is known. She is equal
 1
1 
QЗ ,
E K  A

(1)
 d СГ DСГ 
where A – coefficient constant for the given conditions of ore grinding; dСГ, DСГ – respectively, the
average harmonic weighed sizes of the material in the unloading of the mill and the initial feed of
the ore; QЗ – set value of the mass gain of crushed ore in the evaluation cycle.
This dependence does not depend on unproductive energy consumption, therefore, it can
provide a high accuracy in estimating the useful energy expended. To obtain a high accuracy in
estimating the useful energy expended during ore grinding, it is necessary to accurately measure the
technological parameters dСГ, DСГ and QЗ. The set value of the mass gain of crushed ore in the cycle
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of evaluating the useful energy expended for its destruction can be determined with high accuracy
by conveyor scales [1], since the relative error in measuring the mass flow rate of bulk material is
less than ± 1.0% [2].
The average harmonic weighted dimensions of the solid in the discharge ball mill dСГ and the
original ore DСГ are determined in the case of sampling by the formula
n
n
m
d CГ   d Сi  mi d CЗ  i ,
(2)
i 1
i 1 d Сi
where
n
d  m  d  m  ...  d Сn  mn
d CЗ  С1 1 С 2 n 2
  d Сi  mi m ,
(3)
i 1
 mi
i 1

where dCi i mi – respectively, the average values of narrow grain size classes and their mass yield in
samples; m is the mass of solid in the sample; dCЗ – weighted average size of bulk material in the
sample.
From dependences (2) and (3) it can be seen that the average harmonic weighted dimensions
of a solid and its average weighted dimensions are determined through the same indicators of the
selected sample. Therefore, there should be a correlation between dCГ and dCЗ. Practice has
established that it is practically functional at certain technological points. Taking into account that
the average harmonic weighted sizes of bulk material are not measured by technical devices,
controlling dCЗ, it is possible to estimate the sizes dCГ and DСГ by these control devices and calibrate
them directly in units of mean harmonic weighted values.
Known technical means for controlling the weighted average size of bulk materials are
characterized by low accuracy, which does not allow the implementation of dependence (1). Taking
this into account, the authors of this publication have developed methods for determining the
weighted average size of the original ore [3] and the weighted average size of the sands of a
mechanical single-spiral classifier [4] and a device for measuring the same parameter [5], which are
also suitable for evaluating the size of the discharge of a ball mill.
3. CONCLUSIONS
Consequently, methods and apparatus have been developed in accordance with relationship
(1), which provide a sufficient accuracy in estimating the useful energy expended when grinding the
original ore with ball mills.
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Estimation of electrical energy measurement
uncertainty in reduced load mode
Kateryna Vasylets, Volodymyr Kvasnikov
National Aviation University
Kyiv, Ukraine
I. INTRODUCTION
Metering units must be used for commercial metering of electrical energy [1]. The unit
consists of a three-phase electricity meter and current transformers. The rated primary current of the
latter is selected according to the rated load current. However, electricity consumers can operate
under reduced load for a significant period of time, consuming several percent of the rated current.
This happens at night, during weekends, when technological equipment is not used and electricity is
consumed for lighting the area etc. The occurrence frequency and duration of such mode increased
since the energy consumption had significantly reduced because of the pandemic restrictions [2].
The relative errors of current transformers of accuracy classes 0.5 or 0.5s are normalized by
±1.5% for relative values of primary current, starting from 5% and 1%, respectively [3]. In addition,
one or more measuring channels, corresponding to the power system phases, of the three-phase
meter can operate at the sensitivity limit during reduced load mode, which further reduces the
accuracy of accounting. In particular, the reduced load mode was observed according to the
measurements of electricity consumption of dry cleaner in Rivne, which were carried out with the
help of PJSC "Rivneoblenerho" during September 2020. The unit of commercial electricity
metering was equipped with digital three-phase electricity meter and current transformers 200/5 of
accuracy class 0.5s. Additionally, a three-phase digital direct-on meter was connected to get true
values. The results of comparing the readings of the two meters allow us to estimate the relative
error of electricity metering, fig. 1. It is established that in reduced load mode the underestimation
of energy can essentially exceed admissible values and can reach 30-50%.
Thus, the goal of the work is to develop a method for estimating the electrical energy
measurement uncertainty in reduced load mode.

Figure 1 – The relative errors δW, %, of electricity metering depending on the relative values Ip, %,
of the primary current of measuring current transformers, obtained for dry cleaner
II. RESEARCH METHODOLOGY
A posteriori estimation of measurement uncertainty is based on general provisions of
Dempster-Shafer evidence theory, which lays the general foundations for reasoning with
uncertainty. Within this theory, the uncertainty of measurement results can be estimated using the
methods of probability theory and mathematical statistics, or the possibility theory. The first
approach is implemented in “Guide to the expression of uncertainty in measurement” [4], the
provisions of which have been implemented in Ukraine (ISO/IEC Guide 98-1:2018, ISO/TS
21749:2013). However, the effectiveness of the statistical approach to uncertainty estimation
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decreases if the systematic component of uncertainty predominates (or cannot be excluded) [5].
There are also strict requirements for the number of measurements to ensure a reliable estimate of
uncertainty. Possibility theory application enables to overcome the shortcomings of the statistical
approach to processing of measurement results, especially in the case of a small sample size. This
theory was introduced by Lotfi Zadeh as an extension of fuzzy set theory and fuzzy logic. The use
of this mathematical apparatus, as a generalization of interval arithmetic, allows to describe the
systematic component of measurement uncertainty correctly [6].
A significant contribution to the improvement of methods for estimating the uncertainty of
measurements using fuzzy quantities was made by Ferrero A., Salicone S. (Politecnico di Milano,
Italy), Gil M. A. (Universidad de Oviedo, Spain), Kreinovich V. (University of Texas at El Paso,
USA), Urbanski M. (Warsaw University of Technology, Poland), Domin D.O. (National Technical
University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine), Semenov K. K. (Peter the Great St.
Petersburg Polytechnic University, RF) and many other scientists.
The method of estimation of electrical energy measurement uncertainty in reduced load mode,
based on the use of fuzzy sets, involves obtaining a fuzzy function of the L-R type for a fixed level
of trust. The dependent parameter is the relative deviation between the readings of the metering
unit, equipped with current transformers, and metering unit, connected directly to power system.
The argument is the relative value of the load current. It is assumed to obtain the specified fuzzy
function for each measuring channel of the three-phase electricity meter. This will make it possible,
using the superposition method, to estimate the measurement uncertainty under asymmetric loading
of the meter phases, which takes place in practice. This fuzzy function for one measuring channel is
determined by approximating the limits of the set of fuzzy intervals for the selected values of the
primary current of the electricity metering unit. The limits of each of these intervals can be
determined using the method of polynomial approximation of the membership function for a fuzzy
quantity corresponding to the measurement results [7].
III. CONCLUSION
Thus, in the context of limited empirical material, the approach to estimating the uncertainty
of electrical energy measuring under reduced load, which is based on fuzzy sets, is the most
acceptable. Fuzzy function of L-R type, which characterizes the imperfection of metering units, that
are widely used for commercial metering, in reduced load mode, will be the theoretical basis for
new technical solution for improving the accuracy of commercial electricity metering.
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Оптимальне управління приводом подачі для
підвищення енергоефективності процесу
обробки деревини на стрічкопилкових
верстатах
Ірина Березюк
Центральноукраїнсьий національний технічний університет
м. Кропивницьий
I. ВСТУП
Стрічкопилкові верстати є невід’ємною складовою циклу первинної обробки деревини.
Необхідність підвищення продуктивності праці та економічної ефективності виробництва
пиломатеріалів, які є основною продукцією лісопильних підприємств та сировиною для
меблевої та будівельної галузі, висуває на перший план задачу підвищення рівня якості
керування процесом розпилювання. Ключова роль при цьому відводиться створенню та
впровадженню високоефективних систем автоматичного управління. Серед систем
зазначеного вище класу широкого поширення набули системи стабілізації режимів різання,
основою задачею яких є підтримання одного або декількох параметрів різання при дії
збурень. Для стрічкових пилорам в якості такого параметру використовується сила різання
або потужність різання, для оцінки якої, як правило, вимірюють величину струму, що
споживається двигуном головного руху. Стабілізація зазначених параметрів здійснюється за
рахунок управління швидкістю подачі [1-5].
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Для стрічкових пилорам найбільшого поширення набули системи стабілізації сили або
потужності різання. На сьогоднішній день відомі значна кількість конструктивних рішень та
схемних розробок, які відрізняються одна від одної кліькістю параметрів, що
контролюються, а також принципами побудови автоматичних регуляторів. Широкого
розповсюдження набули системи стабілізації з використанням паралельних та послідовних
коректуючих пристроїв, адаптивних спостерігачів, упереджувальної корекції, системи із
змінною уставкою [1-5]. Аналіз їх роботи показав, що кожна із наведених систем стабілізації
володіє певними недоліками, які не дозволяють отримати максимальну якість керування.
Рівень якості керування, який може бути досягнутий в системах побудованих на основі
зазначених вище підходів є обмеженим, оскільки при виконанні розрахунків, як правило,
задаються структурою моделі об’єкту керування (системи деревообробний верстат – процес
різання ДВПР) та регулятору, а визначенню підлягають лише параметри, не враховуються
стохастичні збурення, які проявляються в мінливості властивостей деревини як
анізотропного матеріалу, зміні стану ріжучого інструменту та технологічного обладнання..
Це не дозволяє забезпечити найвищу якість та ефективність керування.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Досягнення заданої якості оброблюваної поверхні деревини з мінімальними
енергетичними затратами можливе за рахунок розробки та впровадження нових принципів
автоматизації процесу керування обробкою на стрічкопилковому верстаті.
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Запропонований авторами підхід до синтезу автоматизованої системи керування
обробкою деревини на стрічкопилковому верстаті на основі квадратичного критерію якості
[6; 7]. Даний підхід відрізняється тим, що вихідними даними є передаточна функція системи
ДВПР та дробово-раціональна спектральна щільність діючого збурення отримані в
результаті натурних випробувань в умовах виробництва при обробці деревини з різними
фізико-механічними властивостями ріжучим інструментом з різним ступенем загострення.
Це дозволило визначити структуру та параметри оптимального регулятору для керування
приводом подачі, використання якого забезпечує скорочення енергетичних затрат при
заданій якості поверхні. Регулятор має просту структуру та легко може бути реалізований,
його використання в умовах виробництва не потребує внесення додаткових змін в
конструкцію верстата.
Оцінювання ефективності отриманого оптимального регулятора відбувалось в умовах
виробництва. Метою промислового випробування було доведення працездатності системи;
оцінка енергетичної ефективності оптимальної та традиційної системи. Для цього проведено
експериментальні дослідження в умовах ВФ "АСТРА" на стрічковій пилорамі типу ПЛП –
АСТРА – ЕС. Для цього було виготовлено дослідний зразок блоку керування приводом
подачі для стрічкопилкового верстата. Даний блок було розміщено в шафі керування
верстатом.
При виконанні випробувань обробка виконувалась на двох верстатах: на першому із
встановленим дослідним зразком оптимальної системи, на другому – з традиційною
системою стабілізації потужності різання. Для обробки обрано деревину ІІ сорту згідно до
ГОСТ 8486 – 86.
Використання в умовах виробництва дозволило зробити висновок про високі
експлуатаційні якості системи; ефективність запропонованого алгоритму оптимального
управління приводом подачі верстата; скорочення енергетичних витрат на виконання
обробки на 12%. Виробничі випробування показали, що результатом роботи системи є
забезпечення необхідних якісних і кількісних показників технологічного процесу обробки
деревини з різними фізико – механічними властивостями на стрічковій пилорамі.
IV. ВИСНОВКИ
При застосуванні запропонованого блоку керування приводом подачі верстата
відбувається постійна зміна швидкості подачі під час виконання пропилу при виконанні
обробки деревини з різними фізико – механічними властивостями. При такому способі
керування швидкістю подачі забезпечується однакове навантаження на стрічкову пилку. Це
дозволяє уникнути вібрування інструменту, що в свою чергу сприяє зменшенню хвилястості
пропилу.
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Метод дослідження коефіцієнту тертя
пневмосистем
Василь Дмитрів
Національний університет «Львівська політехніка»
м. Львів, Україна
I. ВСТУП
Дослідження режимів руху середовищ, зокрема газу або рідини, які підпорядковуються
законам Ньютона (Ньютонівські рідини) є актуальним завданням для різних сфер
приладобудування та задач прикладної механіки. Критерієм оцінки таких процесів є втрати
енергії (втрати тиску), які аналізуються через коефіцієнти тертя руху середовища, або
коефіцієнтів тертя між шарами самого середовища. Тому для кожного виду транспортуючого
середовища доцільно мати рівняння коефіцієнту тертя, що узгоджується з фізичними
процесами і властивостями об’єкту.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Коефіцієнт тертя залежить від напружень, які виникають між шарами середовища, у
пограничному шарі. Квазістаціонарне напруження зсуву стінки визначають обчисленням
(стійкого) коефіцієнта тертя за миттєвого числа Рейнольдса [1]. Вплив коефіцієнта тертя на
дотичні напруження зсуву залежить від режиму руху досліджуваного середовища, товщини
пограничного шару, а також від характеру руху, що не є однозначним за турбулентного і
пульсуючого (вимушена турбулентність) режимів руху [2].
Досліджуючи втрати тиску часто використовують для розрахунків емпіричні
залежності коефіцієнтів тертя [3], що не завжди відповідають фізиці процесу.
Ряд дослідників розробляють уточнення емпіричних рівнянь коефіцієнтів тертя, які
отримані експериментальним чином для конкретних інтервалів чисел Рейнольдса [4-7], або
існуючі залежності коефіцієнтів тертя для рідин використовують для газів або і для
двофазних потоків, що не забезпечує точності розрахункових даних [8]. За результатами
експериментів отримавши графічні залежності, розраховують емпіричні рівняння для
визначення коефіцієнтів тертя на інтервалі всього ряду числа Рейнольдса [9], проводили
апроксимацію експериментальних даних для отримання емпіричного рівняння з високою
точністю визначення коефіцієнтів тертя, особливо для двофазних потоків (рідина і газ) [10,
11]. Апроксимовані за експериментальними даними емпіричні залежності коефіцієнту тертя
при використанні для чисел Рейнольдса, відмінних від експерименту, дають значну похибку
у розрахунках. При переході з рідинних потоків на газові, використання таких емпіричних
залежностей неприпустимо із-за зміни фізики процесу.
Також розрахунок коефіцієнту тертя з імітуванням варіантності факторів, що
характеризують даний коефіцієнт, проводять з застосуванням штучних нейронних мереж та
генетичного програмування [12-14], але генерація факторів, як випадкових чисел, може
виходити за межі, які є характерні для конкретного процесу транспортування середовища.
Тоді оцінка коефіцієнту тертя не відповідає реальному процесу.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглядаючи процес транспортування повітря у проводі за тиску, важливими
факторами для виведення аналітичної залежності коефіцієнту тертя є швидкість руху
повітря, його кінематичні і динамічні характеристики – густина, в’зкість, тиск у середовищі.
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Повітря розглядалося як нестискуюче середовище зі швидкостями руху не більше 100 м/с. В
інших випадках необхідно враховувати залежність густини повітря ρП від тиску рВ, який
залежить від швидкості.
Для розроблення аналітичної залежності коефіцієнта тертя повітря , введено число
Маха М. Відповідно коефіцієнт тертя за транспортування газоподібного середовища у
діапазоні чисел Маха М < 1 для Ньютонівських середовищ розраховується аналітично за
залежністю [15]
1  M 2 2  D   m  1 1  


 ln
 
  ,
M 2 x  K1*   B V   B   
де М – число Маха; D – внутрішній діаметр трубопроводу, м; х – довжина ділянки
трубопроводу, для якої розраховується коефіцієнт тертя повітря, м; ρ – густина повітря за
заданого тиску, кг/м3; ρВ – густина повітря за встановленого тиску вакууму, кПа; m – масова
витрата повітря у трубопроводі, приведена до атмосферного тиску, кг/с; V – об'ємна витрата
повітря за заданого тиску, м3/с; K1* – коефіцієнт пропорційності, що характеризує
співвідношення сил, K1*  m  v ( p  S ) .
Моделювання коефіцієнта тертя повітря проводили залежно від вакуумметричного
тиску як параметр густини та витрати повітря. Витрату повітря приймали від 2.951·10 -3 м3/с
до 44.5·10-3 м3/с, відповідно діаметри 0.030-0.070 м і число Маха становило М = 0.005-0.13.
Результати моделювання за зміни вакууму від 100 КПа до 2 КПа на ведено на рис. 1 і 2, вісь
коефіцієнту тертя  подано у вигляді логарифмічної шкали [15].

Рисунок 1 – Залежність коефіцієнту тертя 
від числа Рейнольдса Re в інтервалі чисел
Маха М = 0.005 - 0.02 в межах абсолютного
тиску (вакууму) від 100 до 2 КПа

Рисунок 2 - Залежність коефіцієнту тертя 
від числа Рейнольдса Re в інтервалі чисел
Маха М = 0.05 - 0.13 в межах абсолютного
тиску (вакууму) від 100 до 2 КПа

Моделювання коефіцієнта тертя повітря за надлишкового тиску у межах 100-220 КПа
наведено на рис. 3 і 4. Витрату повітря приймали від 2.987·10-3 м3/с до 33.759·10-3 м3/с,
відповідно діаметри становили 0.036-0.070 м і число Маха – у межах М = 0.005-0.13. Вісь
коефіцієнту тертя  подано у вигляді логарифмічної шкали [15].
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Рисунок 3 - Залежність коефіцієнту тертя 
від числа Рейнольдса Re в інтервалі чисел
Маха М = 0.005 - 0.02 в межах абсолютного
тиску від 100 до 220 КПа

Рисунок 4 - Залежність коефіцієнту тертя 
від числа Рейнольдса Re в інтервалі чисел
Маха М = 0.05 - 0.13 в межах абсолютного
тиску від 100 до 220 КПа

IV. ВИСНОВКИ
Аналіз результатів моделювання показує, що за вакуумметричного і надлишкового
тисків із збільшенням числа Рейнольдса і зменшенням числа Маха коефіцієнт тертя газу у
трубопроводі зростає лінійно. Із збільшення втрат тиску зростає коефіцієнт тертя як і з
збільшенням діаметра трубопроводу.
Збільшення числа Рейнольдса характеризує зростання динамічних параметрів потоку
газу, швидкості і режимів потоку – від ламінарного до турбулентного, що відповідно веде до
збільшення числа Маха. Числа Рейнольдса, яке оцінює відношення кінематики потоку до
динамічних характеристик середовища, характеризує і густину потоку, відповідно із
збільшення числа Рейнольдса зроста і густина газу у трубопроводі, як за ваккумметричного
так і надлишкового тисків у досліджуваному просторі. Із збільшенням густини газу зростає
його в’язкість, отже зростають дотичні напруження які призводять до втрат тиску, що і
характеризує зростання коефіцієнту тертя повітря за його потоку у трубопроводі .
Розроблена аналітична залежність коефіцієнту тертя і характеризує вище наведену
логіку фізики процесу покоту середовищ пневмосистем.
Необхідно зазначити, що аналітична залежність працює для Ньютонівських середовищ
і чисел Маха М < 1, потік газу спричинений різницею тисків, сам газ обмежений простором,
який характеризується конструктивним параметрами – приведеним діаметром і довжиною
транспортування.
Критерієм оцінки динамічності потоку є запропоновано коефіцієнт пропорційності ,
який характеризує в часі, відношення динамічної сили переміщення маси газу до статичного
тиску, віднесений до діаметра трубопроводу. Із збільшенням коефіцієнта пропорційності
коефіцієнт тертя  для газоподібного середовища зменшується.
Розроблена аналітична залежність коефіцієнта тертя може бути застосована для
проектування трубопровідного транспорту транспортування газових середовищ та
пневмодинамічних технологічних систем, за вакууммметричного і надлишкового тисків у
системі, які підпорядковані законам Ньютона і чисел Маха менше одиниці.
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System of control of unauthorized access to
communication connections
Iryna Ienina
Central-Ukrainian national technical university
Kropyvnytskyi, Ukraine
I. INTRODUCTION
Networks and communication connections are an integral part of the set of tools that ensure
the operation of the communication industry. Therefore, control over access to this segment is an
integral part of the smooth and high-quality operation of the communication system as a whole.
II. АNALYSIS OF RECENT RESEARCH AND PUBLICATIONS
Analysis of research on the topic shows that the task of systems for this purpose is to provide
information about the possibility of unauthorized access to communication networks, as well as
warning about the possibility of damage to communications with transmission to the control point
of reliable information about the damaged area [1,2]. It has been established that the main method
of preventing connection to communication networks is the method of preventing such connection.
III. PRESENTATION OF THE MATERIAL
The system of control of unauthorized access to communication objects should provide
identification of access and informing about such condition of object (to transmit an alarm signal)
and in case of such access to define an access zone more precisely. With the help of access
restriction systems, access restriction is performed without loss of time and at the same time reliable
automated control is provided.
Software and hardware at the appropriate level must ensure the stability of the system to
unauthorized operation. The system must automatically identify the status of the elements of the
control network, as well as inform about changes in the state in case of damage.
Technical means of protection include: security and fire alarm systems; access restriction
systems; video surveillance systems; computer-based complexes that combine all of these tools.
The given systems can work both in a complex, and separately.
Security alarm systems are based on: sensors, remote control, actuators. The sensors can be
combined into a zone. A zone is one or more sensors that protect a specific object or area of an
object.
The following types of sensors are used in burglar alarm systems: passive infrared motion
sensors, glass break sensors, active infrared motion sensors, photoelectric sensors, microwave
sensors, ultrasonic sensors, vibration sensors, temperature sensors, magnetic (reed sensors). Most
burglar alarm systems are complemented by fire safety sensors.
The hub console is the central device of the burglar alarm system. According to the method of
connecting sensors to the hubs, the devices are divided into wired and wireless. At high reliability
of wire systems they are less flexible, than without conducting.
Sensors are one of the main elements of the alarm system and largely determine its
effectiveness. Analysis of the range of sensors offered by the largest manufacturers of burglar alarm
systems shows that in the class of sensors for indoor security are the most popular infrared passive,
combined, various modifications of contact (primarily magnetic) and acoustic sensors of glass
breakage. Microwave, ultrasonic active and inertial shock sensors are less commonly used.
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When choosing the types and number of sensors to ensure the protection of a particular object
should take into account the possible ways and means of penetration, the required level of detection
reliability; costs for the purchase, installation and operation of sensors; features of the object;
tactical and technical characteristics of sensors.
The general concept of the system is built on a hierarchical principle, where each element of
the hierarchy has a well-defined resource which by interaction at both hardware and software level
is processed and sent for further processing of information to a higher level of the hierarchy.
The second level of the hierarchy consists of local controllers of access to the object,
providing hardware and software control over the status sensors located on the objects of control, as
well as identifying changes in the status of sensors and using the communication line to exchange
signal information with the first level hierarchy.
The structure of the local network of microcontrollers of the second level of hierarchy is
offered. The most widely used local area networks are two structures, ring and monochannel.
Monochannels are more convenient, as they allow simple increase and modifiability of the system.
The block diagram of the local network of microcontrollers of the second level of the hierarchy is
shown in Figure 1.

Figure 1 - Monochannel access network
Each microcontroller is connected to a communication and processing microcontroller that
collects and processes information.
IV. CONCLUSION
The proposed structure of the network allows to reduce the cost of communication lines in the
control of a particular area (the area of application of the control system) and such costs decrease in
proportion to the increase of the coverage area.
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Підвищення точності оцінювання
енергетичної цінності природного газу
Василь Романів
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
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I. ВСТУП
У роботі [1] запропонована система визначення енергетичної цінності природного газу
безпосередньо
на
газопроводі
середнього
тиску.
Система
складається
із
багатокомпонентного інфрачервоного(ІЧ) газоаналізатора природного газу та вузла обліку
витрати природного газу. Одним із невирішених питань даної системи є вплив вологості
природного газу на визначення його енергетичної цінності. Конструкція газоаналізатора
дозволяє при певних доопрацюваннях проводити вимірювання вологості природного газу.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Результати грунтовних досліджень в області вимірювання вологості природного газу
подано в роботі [2]. У даній роботі проаналізовано сучасні методи та засоби для визначення
температури точки роси за вологою та вуглеводнями природного газу. Встановлено, що
найкращі метрологічні характеристики дає конденсаційний метод в основу, якого покладено
оптичні методи. Крім того даний метод дозволяє визначати температуру декількох
компонентів природного газу (вологи, важких вуглеводнів) одночасно. Перспективним є
застосування спектрально-оптичного методу, який грунтується на поглинанні молекулами
води ІЧ випромінювання у ближньому діапазоні ІЧ спектру[3].
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Конструкція багатоканального ІЧ газоаналізатора складається із вузлів для визначення
трьох основних компонент природного газу СН4, С2Н6, С3Н8 . Вищі вуглеводневі складові
С4Н10+ визначаються методом адаптивного оцінювання попередніх статистичних даних.
Пропонується для визначення вологості природного газу доповнити схему газоаналізатора[1]
функціональним вузлом із застосуванням трьохкюветної схеми, джерелом та приймачем ІЧ
випромінювання[4]. Слід зазначити, що тиск та температура у порівняльних кюветах та
вимірювальній однакові. Вираз для визначення вмісту вологи у природному газі:

 I 
lg 
I
C  Ce1  (Ce 2  Ce1 )   e1  , .
I 
lg e1 
 I e2 

(1)

де I е1 - інтенсивність ІЧ випромінювання на виході лінії поглинання порівняльної кювети 1;
I е 2 - інтенсивність ІЧ випромінювання на виході лінії поглинання порівняльної кювети 2; I інтенсивність ІЧ випромінювання на виході лінії поглинання вимірювальної кювети; Cе1 , Cе 2
- мінімальний та максимальний відомий вміст вологи у газовій суміші у порівняльних
кюветах 1 та 2. Перевагою такої схеми є відсутність попередніх лабораторних досліджень
молярного питомого коефіцієнта поглинання.
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Досліджувався спектр поглинання ІЧ випромінювання молекулами води у газовій
суміші. На рисунку 1 наведено резонансні піки поглинання ІЧ випромінювання молекулами
води у діапазоні від 0.5 до 10 мкм одержані із бази даних HITRAN та молекулярної
спектроскопічної бази даних VPL[5].

Рисунок 1 - Спектр поглинання ІЧ випромінювання молекулами води
Було вибрано смугу частоти, яка не перекривається іншими компонентами природного
газу - 2,73 мкм. Як джерело ІЧ випромінювання запропоновано ІЧ лазер LD-2740, який має
частотно-селективну структуру в лазерному чіпі з потужністю 2 мВт. Як фотоприймач
використано напівпровідниковий фотодіод із широким діапазоном чутливості типу PD 36-05
PRW.
IV. ВИСНОВКИ
Розширення функціональних можливостей багатокомпонентного ІЧ газоаналізатора,
завдяки застосуванню вузла визначення вологості газової суміші, дозволить підвищити
точність оцінювання енергетичної цінності природного газу.
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Кварцовий оптоелектронний перетворювач
для сенсорів сили та тиску
Роман Байцар, Володимир Рак, Святослав Яцишин
Національний університет «Львівська політехніка»
м. Львів,Україна
I. ВСТУП
В основу роботи сенсорів із частотним вихідним сигналом покладений принцип зміни
частоти залежно від зміни вимірюваної величини. Такі сигнали легко комутуються, тому їх
зручно застосовувати у вимірювальних телеметричних системах. Похибка вимірювання
частоти сучасними засобами вимірювання складає 10-6 %, що дає змогу створювати
вимірювальні перетворювачі найвищої точності. Переважно, чутливим елементом таких
перетворювачів є резонансний осциллятор. Вимірювана величина діє на нього, змінюючи
резонансну частоту. Найкращим методом для її визначення є використання автогенератора
(АГ), елементом зворотного зв'язку якого є резонансний осциллятор. Схема підсилення АГ
визначає амплітуду, а елемент зворотного зв’язку частоту вихідного сигналу. Чим вища
добротність осциллятора, тим частота АГ є стабільнішою [1].
У контурі з дротяною котушкою, намотаною провідником, поверхня якого добре
проводить струм і покрита ізоляцією високої якості, значення добротності сягає 200-300.
Добротність електромеханічних коливних системам, розміщених в повітряному
середовищі сягає двох тисяч, а у вакуумі вона зростає до десятків тисяч [2], тому, на тепер,
такі коливні системами є найперспективнішими.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Традиційні для мікроелектроніки методи хімічної розмірної обробки з використанням
фотолітографії та застосуванням плівкових захисних покриттів більш як за 30 років
дозволили налагодити високопродуктивне виробництво резонаторів у мікроелектронних
електромеханічних системах (МЕМС) на основі кремнію, однак їм властиві значні
температурні похибки внаслідок використання різнорідних матеріалів та складністю
погодження їх температурних коефіцієнтів лінійного розширення (ТКЛР). Крім того,
виникають проблеми при їх об'єднанні з електронними вимірювальними схемами і вони є
чутливими до вібрацій та ударів.
Кварц має один з найменших ТКЛР та характеризується відсутністю гістерезису у
пружних елементах, що дозволяє створити сенсор із високими метрологічними
характеристиками. Найкраще переваги п'єзокварцу проявляться при виготовленні
перетворювачів з одного моноліту, але, тоді виникає необхідність у виготовлені елементів
складної форми з великим заглибленням у товщу кварцу [3], а кварц погано піддається
механічній обробці та хімічному траленню.
Метою роботи є дослідження можливості побудови монолітних кварцових
перетворювачів для вимірювання сили та тиску без електромеханічних резонансних систем,
при збереженні переваг частотного інформативного сигналу та мінімізації температурної
похибки.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поставлену мету планується досягнути шляхом вилучення електромеханічних
резонансних систем. Це дасть змогу позбутися як пристроїв збудження та зчитування
коливань осцилятора, так і складної схеми автогенератора. Температурні похибки
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мінімізувати шляхом використання кварцових пружних елементів, які можна відливати з
кварцового скла. Будова кварцового перетворювача сили або тиску без електромеханічної
резонансної системи та формувач імпульсів для нього зображені на рис. 1 а та б.

а)
б)
Рисунок 1. Кварцовий перетворювач та формувач імпульсів.
Він містить кварцові циліндр 1 та, кришки 2 на які з внутрішніх сторін напилені
дзеркала 3, джерелом світла є напівпровідниковий лазер 4, а фотоприймачем pin-діод 5.
Між фотоприймачем та лазером встановлено формувач короткочасних імпульсів, що
збуджуються від світлових імпульсів, прийнятих pin-діодом. Тривалість світлових імпульсів
визначається тривалістю імпульсів формувача, до виходу якого під’єднаний
напівпровідниковий лазер. На час тривалості імпульса через напівпровідниковий лазер
протікає струм інжекції для появи когерентного випромінювання. Світловий імпульс від
лазера через прозору кварцеву кришку попадає у циліндр, відбивається від дзеркал, попадає
на фотоприймач змінюючи струм на його виході. Цей струм відкриває транзистор,
спричинюючи збудження наступного імпульса. Під дією сили або тиску на кришку сенсора,
кварцовий циліндр стискається, зменшуючи відстань між дзеркалами. Час проходження
імпульсів між дзеркалами зменшується, а частота їх генерації зростає. Таким чином,
формується функціональна залежність між дією сили або тиску на перетворювач та вихідною
частотою формувача імпульсів.
На вході формувача встановлено диференційний підсилювач. До його входів
під’єднано два pin-діоди серії NX6351GP корпорації NECSEL. Диференційний підсилювач
містить два транзистори Шоткі і призначений усунути вплив температури та струму, що
виникає від небажаного проникання зовнішнього світла. Нехай час спрацювання
транзисторів Шоткі Т1 та Т2 дорівнює 1 нс. У формувачі короткочасних імпульсів, для
часової затримки використано один з логічних елементів мікросхеми SN74AUC2G00 [4] з
часом затримки сигналу логічним елементом D1.1 - 1 нс. Між колектором транзистора Т1 та
напівпровідниковим лазером встановлено ще один подібний логічний елемент D1.2, який
затримує сигнал на 1 нс. Так формувач генерує короткочасні імпулься тривалістю 1 нс з
затримкою 1 нс. За даними фірми Renesas, що є виробником лазерних діодів серії NX6351GP
затримка між вхідним імпульсом струму та вихідним імпульсом світла становить 50 пс.
Модуляція випромінювання напівпровідникового лазера здійснюється шляхом імпульсної
модуляції струму інжекції. Отже загальна затримка світлових імпульсів електронною схемою
становить tfi= 0,2 нс + 1 нс+1 нс + 0,05 нс = 2,25 нс.
До формувача імпульсів під’єднано схему запуску та контролю імпульсів збудження
лазера. Ця схема генерує імпульс для запуску формувача та контролює наявність імпульсів у
його подальшій роботі. Якщо імпульси з певної причини пропали, то вона знову запускає
формувач.
Відстань між кварцевими кришками S2 = 7,5 см (див. рис. 1), а товщина нижньої
кришки S1=1 см. Максимальне зміщення рівне 75 мкм. Період часу Т, за який світловий
імпульс обігає сенсор, збуджує формувач імпульсів і знову генерується лазером
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T (L)  t1  t 2 (L)  t 3  t fi ,

(1)

де t1 – час, за який промінь двічі проходить через кришку сенсора товщиною S1;
t2(ΔL) – час, за який імпульс світла проходить через перетворювач під час вимірювань;
t3 – час проходження відстані від лазера до нижньої кришки перетворювача та назад,
від кришки до pin-діода;
tfi – час затримки імпульса формувачем;
ΔL – шлях променя у перетворювачі, як функція сили, або тиску.
Визначимо початкове і кінцеве значення частоти F(ΔL), під час вимірювань, за виразом:
F (L) 

1
T (L)

Початкове та кінцеве значення функції F(ΔL) та її максимальне відхилення від прямої,
заданої рівнянням Y (L)  F (0)  K  (L) з кутовим коефіцієнтом К подано на рис. 3 а та б.

а)
б)
Рисунок 3. Значення функції F(ΔL) та її максимальне відхилення від прямої Y(ΔL)
F(0) = 127,841272 мГц; F(450.10-6)= 127,890321 мГц; F(450.10-6) - F(0) =49,04898 кГц.

Графіки абсолютної та відносної похибок спричинених впливом температури Q на
кварцовий перетворювач зображені на рис. 4, а та б.

а)
б)
Рисунок 4. Абсолютна та відносна температурні похибки.
IV. ВИСНОВКИ
Вимірювальні електромеханічні резонансні системи не можуть забезпечити необхідну
точність вимірювань через незадовільні пружні властивості матеріалів перетворювачів, їх
гістерезис, релаксацію, часову нестабільність, а також неузгодженість ТКЛР матеріалів, що в
них використовуються. Один з найменших ТКЛР кварцу та відсутність гістерезису відкриває
змогу створити перетворювач без електромеханічного осцилятора з частотним вихідним
сигналом. Відносна температурна похибка такого перетворювача є близькою до 0,001 % в
діапазоніі температур від -40 до + 60 оС при нелінійності градуювальної характеристики, що
не перевищує 0,01 %.
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природного газу у побутових споживачів
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I. ВСТУП
Питання якості природного газу все більш тісно пов’язується з його енергетичними
показниками. Відповідно до чинного в Україні нормативно-правового документу [1]
розрахунок за природний газ повинен здійснюватися в метрах кубічних за стандартних умов
і виражених в енергетичних одиницях. У побутовому секторі не встановлюються коректори
та обчислювачі об’єму газу із-за великого терміну їхньої окупності. Тому використання
існуючих засобів вимірювань унеможливлює здійснення обліку газу (в побутовій сфері) в
одиницях енергії.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Нормативно-правовий документ [2] дозволяє для обліку газу використовувати пристрої
перетворення об’єму природного газу в енергію. Доукомплектування лічильників газу цими
пристроями може бути виходом з ситуації. Алгоритм роботи таких пристроїв наступний.
Сумарне значення енергії Et , відповідно до [3], обчислюють за часовим інтервалом t за
формулою:
(1)
Et  Et 1  Et ,
де Et 1 – сумарне значення енергії до часового інтервалу, t .
Визначення приросту енергії Et , відповідно до [3], здійснюється шляхом
підсумовування неперетвореного об’єму Vi :
k

Et  K H s t Vi ,

(2)

i 1

де
Tb P
,
(3)
T Pb
K – стала, типова для коефіцієнта перетворювання, що використовується для
перетворювання суми об’ємного приросту Vi за умов вимірювання до об’ємного приросту за
стандартних умов; T, P – виміряні значення температури та тиску природного газу; Tb –
значення температури природного газу за стандартних умов, що дорівнює 273,15 К (для
лічильника встановленого надворі), або 288,15 К (для лічильника встановленого в
приміщенні); Pb =101325 Па – значення тиску природного газу за стандартних умов; H s t –
значення теплоти згоряння газу для періоду підсумовування t .
K
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III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В роботі [4] наведений метод визначення облікованих лічильниками об’ємів
природного газу з врахуванням питомих різниць об’ємів газу.
В роботі [5] наведений розрахунковий метод визначення тиску природного газу, що
обліковується в побутовій сфері. Складовими тиску газу є атмосферний (барометричний) Ра
та надлишковий тиск газу Рн . Атмосферний тиск, відповідно до [5], обчислюється як
функція від географічної висоти населеного пункту над рівнем моря h , а надлишковий тиск
газу для побутових газопроводів, відповідно до [6], Рн  3000 Па.
З урахуванням цього формула для визначення тиску природного газу у побутових
газопроводах запишеться в такому вигляді:
(4)
P  104578  11,532h .
Ще один вимірювальний параметр у формулі (3) – температура газу.
У випадку використання пристроїв компенсації, температура газу T буде рівна
температурі повітря навколо лічильника Tнc . Тоді формула (3) запишеться в такому вигляді:
T 104578  11,532h Tb
(5)
K b

1,0321  1,13812  10 4 h ,
Т нс
101325
Т нс
а формула (1) набуде вигляду:
k
T
Et  Et 1  b  1,0321  1,13812  10 4 h  H s t  Vi .
(6)
Т нс
i 1









IV. ВИСНОВКИ
Математична модель (6) дозволяє визначати енергію природного газу на основі даних
про теплоту згоряння газу, географічну висоту населеного пункту над рівнем моря та показів
лічильника газу без необхідності додаткового вимірювання температури та тиску
природного газу.
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Використання емуляторів при дослідженні
стаціонарних і автономних
мехатронних систем
Олена Назарова
Національний університет «Запорізька політехніка»
м. Запоріжжя, Україна
I. ВСТУП
Мехатроніка – це галузь науки і техніки, яка вивчає новий методологічний підхід у
побудові машин з якісно новими характеристиками і присвячена створенню та експлуатації
машин із комп’ютерним керуванням рухом, базується на знаннях з електромеханіки,
електроніки, мікропроцесорної техніки, автоматики і ІТ-технологій. До складу мехатронної
системи входять такі основні компоненти: механічний пристрій, кінцевою ланкою якого є
виконавчий орган; блок приводів, що включає силові перетворювачі і виконавчі двигуни;
пристрій комп’ютерного керування, верхнім рівнем для якого є людина оператор або інша
ЕОМ, що входить у комп’ютерну мережу; сенсори, призначені для передачі у пристрій
керування інформації про фактичний стан блоків машини і рух мехатронної системи.
Стрімкий розвиток сучасних технологій навчання пропонує досить широкий вибір
засобів для ознайомлення і більш глибокого вивчення як стаціонарних, так і автономних
мехатронних систем, проте вимагає у більшості випадків значних матеріальних витрат для
забезпечення здобувачів вищої освіти такими засобами, що викликає певні труднощі для
закладів вищої освіти. Одним із шляхів вирішення такої ситуації є використання емуляторів
для вивчення різних комп’ютеризованих та мехатронних систем, що дає змогу підвищити
рівень фахової підготовки шляхом включення у навчальні програми та лабораторні
практикуми новітніх технологій без значних матеріальних інвестицій у них.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Однією із найпопулярніших платформ для навчання робототехніці, прототипуванню і
створення різного роду проектів є Arduino, може використовуватися як для створення
автономних інтерактивних об’єктів, так і підключатися до програмного забезпечення, що
виконується на комп’ютері. Емулятор Tinkercad може симулювати роботу електронної схеми
та контролера, при цьому він реалізує практично всі базові функції Arduino [1]. Програмаемулятор Сpukr580 призначена для використання в навчальному процесі замість
мікропроцесорної системи «Мікролаб» та дозволяє виконувати лабораторні роботи з
вивчення мікропроцесора КР580ИК80 (аналога Intel 8080). [2]. ProView фірми Franklin
Software Inc. – інтегроване середовище розробки програмного забезпечення для
однокристальних мікроконтролерів сімейства Intel 8051 і його клонів [3], використовується у
навчальному процесі для вивчення основ програмування мовою Асемблер, яку можна
застосувати також для мікроконтролера ADuC 841, використовуючи програму «WDS Analog
Devices». У роботі [4] розглядається створення емулятора для автоматично і дистанційно
керованого мобільного робота, здатного рухатися по пересіченій місцевості, з маніпулятором
для захоплення об’єктів і датчиками для проведення досліджень. Розробка різноманітних
моделей реального технологічного обладнання підприємств [5, 6] або певних лабораторних
комплексів [7], де ускладнено проведення експериментів, дозволяє імітувати з достатньою
адекватністю електромеханічні процеси при модернізації існуючих і розробці нових систем
автоматичного керування. Однак, не достатньо уваги приділяється впровадженню у
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навчальний процес порівняно нової і досить зручної для початкових кроків у вивченні
мехатронних систем плати розробника BBC Micro: bit [8] з безкоштовним хмарним
візуальним середовищем програмування Make Code компанії Microsoft [9].
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні мехатронні модулі й системи знаходять широке застосування у багатьох
областях: автомобілебудування (антиблокувальні системи гальм, системи стабілізації руху
автомобіля й автоматичного паркування, автопілоти); 3D-принтери; нетрадиційні
транспортні засоби (електровелосипеди, сегвеї, інвалідні візки, дрони); офісна техніка
(копіювальні і факсимільні апарати); елементи обчислювальної техніки (принтери, плотери,
дисководи); технологічні лінії та пакувальні машини харчової і обробної промисловості;
поліграфічні машини; побутова техніка (пральні, швейні, посудомийні та інші машини);
фото- відеотехніка; медичне обладнання (реабілітаційне, клінічне, сервісне); тренажери для
підготовки пілотів й операторів тощо [10]. Під час навчання можна створювати прототипи
реальних мехатронних систем, отримуючи таким чином знання про взаємодію зовнішніх
пристроїв введення-виведення з мікропроцесорною системою, розробку систем керування і
автоматизації. Одним із сучасних засобів для створення мехатронних систем є Micro: bit.
Micro: bit працює на базі високопродуктивного 32-бітного мікроконтролера
Nordic nRF51822 ARM Cortex M0, має 256 КБ флеш-пам'яті і 16 КБ оперативної пам'яті. Вона
оснащена вбудованим Bluetooth, акселерометром з компасом, роз'ємом для підключення
батарейного живлення, двома користувацькими кнопками і світлодіодною матрицею на
звороті плати. Для початку роботи не потрібен комп’ютер - досить смартфона з
встановленим додатком. Кожен елемент повністю програмується за допомогою простого у
використанні програмного забезпечення на спеціальному веб-сайті, доступ до якого можна
отримати з ПК, планшета або мобільного телефону. Для підключення плати створено велику
кількість адаптерів - від простих, що виводять сигнали GPIO на роз’єми для макетування, до
складних, які реалізують готовий пристрій, такий, наприклад, як робоплатформа. На платі
Micro:bit передбачені два мікропроцесора ARM Cortex. Основний процесор обробляє
користувацькі програми і забезпечує роботу Bluetooth модуля. Другий - відповідає за
підтримку USB. При підключенні плати до комп'ютера через USB вона з'являється в
Провіднику як флешка.

Рисунок 1 – Загальний вигляд вікна візуального середовища програмування Make Code
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Датчики, інтегровані в Micro:bit: акселерометр - показує положення плати в просторі,
працює крокоміром і реагує на струшування; магнітометр - використовується як компас,
детектор металу і прихованої проводки або виступає в ролі датчика Холла; температура в
приміщенні визначається вбудованим в процесор термометром. Особливістю Micro:bit є
матриця з 25 червоних світлодіодів, зібрана на звороті плати. На неї виводяться букви, біжучі
рядки або проста піксельна анімація. Дев'ять з них використовуються в якості сенсора рівня
освітленості. Для керування мікро-комп'ютером передбачено три кнопки. Одна
використовується для перезавантаження плати, дві інші - програмовані, їх призначення
залежить від створеної програми. Для початкових кроків програмування пропонується
візуальне середовище програмування Make Code (рис. 1), схоже зі Scratch, з можливістю
переходу в код на мовах JavaScript та MicroPython. Доречі, інтерфейс Make Code може
відображатися українською, російською і англійською мовою, що полегшує користування
ним. Ще однією гарною особливістю середовища Make Code є наявність емулятора плати,
який у реальному часі відображає дії, які містяться у програмі, у ньому візуалізовано
підключення зовнішніх пристроїв, роботу з пінами, можлива імітація зміни рівня освітлення,
положення плати у просторі, струшування і багато іншого. До плати можна під’єднати
додаткові модулі з робочою напругою 3.3 В, з яких можна зібрати велику кількість корисних
пристроїв від світлофора до невеликої системи «Розумний будинок» [11,12].
IV. ВИСНОВКИ
Використання у навчальному процесі емуляторів для вивчення і дослідження роботи
мехатронних модулів та систем значно знижує матеріальні витрати на придбання обладнання
і розширює можливості опанування знань та навичок роботи з сучасними
мікропроцесорними системами, програмування різними мовами, розвитку творчої складової
інженера при розробці стаціонарних і автономних технологічних об’єктів і комплексів.
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Особливості проектування комп’ютерної
системи для дослідження термоелектричних
властивостей напівпровідників
Богдан Дзундза
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
м. Івано-Франківськ, Україна
I. ВСТУП
Напівпровідникові термоелектричні тонкі плівки і наноматеріали представляють
великий інтерес для практичного застосування в якості перетворювачів енергії, завдяки
можливості незалежного підвищення коефіцієнту Зеєбека (S) і зниження теплопровідності
(κ) за допомогою наноструктурування матеріалу. Такі дослідження вимагають вимірювання
питомої електропровідності, коефіцієнту Зеєбека, теплопровідності, що при застосуванні
класичних методик є досить трудомісткою задачею, так як необхідні зразки різної
конфігурації. На даний час розроблено велику кількість універсальних засобів для
лабораторних досліджень, але через вузьку спеціалізація термоелектричних досліджень не
завжди вдається їх ефективно використовувати. Актуальною задачею є розробка
автоматизованих засобів, як для дослідження основних термоелектричних параметрів
напівпровідникових матеріалів.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Для дослідження термоелектричних властивостей найчастіше використовувані прямі
методи вимірювань, які потребують градієнтного нагрівника, точного підтримування і
вимірювання невеликого градієнту температури, що вносить значну похибку у оцінку
термоелектричної добротності [1, 2]. При похибці вимірювань окремих термоелектричних
параметрів близько 5 % середня похибка вимірювання добротності складає 20 %. Автори [3]
показали що перспективними є дослідження термоелектричних параметрів на основі методі
Хармана і його модифікацій. Дані методи вимагають розробки швидкодіючих засобів
дослідження і обробки отриманих результатів.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для вимірювання всіх основних термоелектричних параметрів за основу було взято
метод Хармана та його модифікації [3]. Даний метод належить до непрямих методів
вимірювання, дає можливість визначати всі основні характеристики на одному зразку, не
викликають деградацію досліджуваного матеріалу і вигідно виділяються невеликим часом
проведення експерименту і не потребує складних і трудомістких вимірювань теплових
потоків через зразок.
Вибір апаратних засобів для побудови таких систем зазвичай залежить в основному від
швидкості перебігу фізичних процесів у досліджуваному об’єкті. Розроблена структурна
схема спеціалізованої програмно-апаратного системи для дослідження термоелектричних
властивостей та експрес діагностики термоелектричних модулів перетворення енергії
наведена на рисунку 1.
В залежності від досліджуваних об’єктів можливі різні варіанти реалізації блоку
керування та опрацювання даних такої спеціалізованої комп’ютерної системи. Зокрема для
дослідження та відбракування готових термоелектричних модулів та товстих плівок було
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розроблено діючий макет установки на основі міккроконтролера STM32F303 та вбудованих
в нього цифро-аналогового перетворювача (ЦАП) і АЦП на 5 MSPS, швидкодії якого
достатньо для дослідження плівок товщиною від 100 нм, на якому і проводилися
дослідження описані в роботі. Для дослідження термоелектричних плівок менших товщин
необхідно уже розробляти спеціалізовану комп’ютерну систему на основі швидкодіючої
FPGA, наприклад компанії Xilinx, та швидкодіючого аналого-цифрового перетворювача,
наприклад AD9643, якій має високоякісний пристрій вибірки-зберігання і гарантовану
відсутність втрати даних при швидкості перетворення до 250 MSPS.

Рисунок. 1 – Структурна схема спеціалізованої програмно-апаратного системи для
дослідження термоелектричних властивостей.
Проведено експериментальні дослідження промислового термоелектричного модуля
SP1848-27145, а також отриманих методом відкритого випаровування у вакуумі тонких
плівок PbTe. Отримані результати добре співпадають з даними виробника модуля та з
попередніми дослідженнями методом прямих вимірювань на зразках отриманих з того ж
матеріалу при ідентичних умовах напилення, розбіжності не перевищували 3–5 %.
IV. ВИСНОВКИ
Вибрано та оптимізовано методи вимірювання, розроблена структурна та електрична
схема, алгоритм роботи та створена спеціалізована комп’ютерна система для дослідження
термоелектричних властивостей напівпровідникових матеріалів. Показано що запропонована
схема добре справляється з поставленою задачею, а програмне забезпечення
мікроконтролера забезпечують достатню швидкодію і необхідні режими синхронізації для
реалізації імпульсного методу Хармана.
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Моделювання впливу вологи природного газу
при термоанемометричних вимірюваннях
Орест Середюк, Віталій Ткачук
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
м. Івано-Франківськ, Україна
I. ВСТУП
Якість природного газу є головним питанням ефективного використання
енергоресурсів України. Одним із якісних показників природного газу є вологість – кількість
водяної пари, що міститься в одиниці об'єму природного газу при заданих умовах.
Впливовими факторами на вологовміст природного газу є тиск, температура, компонентний
склад газової суміші та вміст невуглеводневих компонентів, в тому числі азот, вуглекислий
газ, кисень. Основними параметрами, що характеризують вміст водяної пари в природному
газі є його абсолютна, відносна вологості та точка роси. Вміст водяної пари в природному
газі та газових сумішах вказує на ступінь осушення газу, який використовується в
технологічних процесах і газоспоживному обладнанні.
З урахуванням того, що точність обліку природного газу залежть від якісних
характеристик, в тому числі і від вологості, доцільним є дослідження впливу вологи
природного газу при роботі термоанемометричних засобів вимірювальної техніки. За ними
майбутнє, бо вони наділені достатньою точністю та чутливістю і не містять рухомих
елементів. Акцент в термоанемометричних дослідженнях поставлено на вивченні
закономірностей зміни основних теплофізичних характеристик робочого газового
середовища, насамперед таких як теплоємність та теплопровідність за впливу вологи у
природному газі.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження теплофізичних параметрів природного газу методами та засобами
термоанемометрії частково викладені у роботі[1]. Згідно моделювання досліджувалися зміни
теплопровідності та теплоємності сухого природного газу при зміні тиску від 0,1МПа–2МПа,
вмісту метану 89–97% та температури 273,15К. При цьому вплив вологи на результати
дослідження не аналізувався.
В роботі[2] досліджено вплив вологості повітря на теплофізичні характеристики при
функціонуванні термоанемометричних сенсорів при температурі 10–40°С, тиску 0,1МПа та
відносної вологості 10–90%. За результатами моделювання у роботі встановлено, що
збільшення теплоємності та зменшення теплопровідності вологого повітря має місце при
зростанні його вологості та температури. За вищої температури вологого повітря вплив
вологості є більш суттєвий на його теплопровідність та теплоємність.
Зважаючи на значну кількість наукових досліджень, питання впливу вологи у
природному газі на його теплофізичні характеристики на сьогодні вивчено ще недостатньо.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Теплофізичними параметрами природного газу, які досліджено у роботі є ізобарна
теплоємність та теплопровідність. Дослідження впливу вологи природного газу при
термоанемометричних вимірюваннях проводилося за допомогою методів комп’ютерного
моделювання за температури(t) від 0 до 40°С, постійного тиску(p) 0,1МПа та відносної
вологості(φ) від 10 до 90%. Значення теплоємності та теплопровідності задавалися згідно
довідкових даних[3] за умов моделювання (відповідно до температури та тиску).
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Для моделювання використаний алгоритм, який запропонований нами у роботі[2].
Згідно нього теплофізичні характеристики вологого газу розраховувалися як сума
компонентів сухих часток природного газу та вологи у суміші. Це відповідає
концептуальному підходу фізичного моделювання термодинамічних параметрів газових
сумішей[4].
Ізобарна теплоємність газової суміші Cp.см розраховувалась за формулою[4]:

де Cpi – теплоємність i-го компонента, gi – масовий вміст i-го компонента газової
суміші, Cpφ, gφ – ізобарна теплоємність та масовий вміст вологи.
Теплопровідність газової суміші λ см розраховувалась за формулою[4]:

де λi – теплопровідність i-го компонента, gi – масовий вміст i-го компонента газової
суміші. λφ, gφ – теплопровідність та масовий вміст вологи.
Параметри gi, gφ розраховувалися за формулами:
i=
φ=
де mi, mφ – маса i-го компонента природного газу і водяної пари у вологому газі
відповідно. Розрахунок маси окремо взятого складового компонента газової суміші
проводився за даними об’ємного вмісту (результати хроматографічного аналізу) згідно
відомих методик перерахунку[5].
Масовий вміст водяної пари у вологому газі при досліджуваних робочих умовах
розраховувався як[4]:
де φ – відносна вологість, %; ρ в.п max – максимальна густина водяного пару при заданих
умовах.
Для дослідження був вибраний природний газ компонентний склад якого наведений у
табл.1.
Таблиця 1 – Компонентний склад досліджуваного природного газу
Компонент Метан Етан Пропан Бутан Пентан Гексан Кисень
Мас.вміст(%) 93.115 3.232 1.459
0.611
0.121
0.057
0.008

Азот
1.135

Вугл.газ
0.262

Рис. 1. Графічна ілюстрація зміни теплоємності(а),
та теплопровідності(б) від відносної вологи φ та температури t природного газу
За результатами моделювання (рис.1а) встановлено, незначне зменшення теплоємності
вологого газу при зростанні його вологості. Однак при вищій температурі вологого
природного газу вплив вологості є більш суттєвий. За температури 0°С при зростанні
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відносної вологості від 10 до 90% теплоємність вологого природного газу зменшується з
2,118 до 2,117(кДж/кг∙К), а при 40°С зменшення теплоємності становить від 2,231 до
2,214(кДж/кг∙К), в першому випадку зменшення теплоємності становить 0,05%, а в другому
випадку – 0.76% .
Моделювання зміни теплопровідності волого природного газу (рис.1б) показало, що
збільшення вмісту вологи також приводить до зменшення теплопровідності. При цьому
вплив вологи на теплопровідність є більший ніж на зміну теплоємності природного газу. При
температурі 0°С та зростанні відносної вологості від 10 до 90% теплопровідність вологого
природного газу спадає з 29,832 до 29,766(мВт/м∙К), а при 40°С зменшення теплопровідності
становить від 35,906 до 34,982(мВт/м∙К). Це зменшення теплопровідності у відносних
одиницях становить 0,22% та 2.57%.
Порівнюючи вплив вологи у природному газі та повітрі(рис. 2), можна стверджувати,
що з ростом температури зростають теплофізичні характеристики досліджуваного газу, але із
зростанням вмісту вологи у природному газі спостерігається зменшення його теплоємності
та теплопровідності, а у повітря навпаки - теплоємність зростає, але теплопровідність спадає.

Рис. 2. Графічна ілюстрація зміни теплоємності (а) та теплопровідності (б) від відносної
вологи φ та температури t природного газу(1) та повітря(2)
IV. ВИСНОВКИ
Результати дослідження показують, що волога безпосередньо впливає на теплофізичні
характеристики природного газу при його термоанемометричних дослідженнях. Більш
суттєвими є зміни при вищих температурах газового середовища. Тому цей фактор
необхідно враховувати при виконанні термоанемометричних вимірювань. При подальших
дослідженнях необхідно вивчити вплив вологи за різних робочих тисків природного газу та
різних концентраціях вуглеводневих та невуглеводневих компонентів в ньому на
термоанемометричні вимірювання.
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Математичне моделювання розповсюдження
інфрачервоного випромінювання у випадковонеоднорідному середовищі
Владислав Ушаков
Льотна академія Національного авіаційного університету
м. Кропивницький, Україна
I. ВСТУП
Для адекватного сприйняття та інтерпретації результатів діагностування об’єктів за
допомогою оптичних методів неруйнівного контролю, до яких можна віднести метод
інфрачервоної ехо-імпульсної дефектоскопії [1], необхідно встановити параметри
розповсюдження оптичного випромінювання у матеріалі об’єкта контролю, що здійснюється
порівнянням експериментальних даних та комп’ютерного моделювання або теоретичних
розрахунків. Для створення відповідної моделі необхідно скласти математичний опис
процесу взаємодії оптичного випромінювання з матеріалом об’єкта контролю.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В роботі [2] розглянуті закономірності зміни оптичних характеристик випромінювання
при взаємодії з неоднорідними середовищами і встановлена залежність між інтенсивністю
інфрачервоного випромінювання, що пройшло через таке середовище і його оптичними
характеристиками. Однак в даному випадку розглядався випадок наскрізного проходження
випромінювання. В [3] для розрахунку інтенсивності випромінювання що пройшло через
випадково-неоднорідне середовище запропоновано використовувати технологію нейронних
мереж. Точність такого моделювання визначається витратами машинного часу, а також
відповідністю моделі модельованому об'єкту.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У випадку застосування згаданого вище методу дефектоскопії, нас цікавить
інтенсивність випромінювання, що пройшло скрізь шар досліджуваного матеріалу, відбилося
від його нижньої поверхні та вийшло крізь верхню поверхню.
З урахуванням особливостей структури досліджуваного матеріалу (склопластику) який
є випадково-неоднорідним середовищем за рахунок невпорядкованого розташування
скляних волокон в товщі полімерної матриці, у першому наближенні можна прийняти, що
розсіювання випромінювання у склопластику відбувається у відповідності до теорії
розсіювання Мі. За умови лінійних розмірів центрів розсіювання 0.017…0,025 мм (для
скловолокна), розсіювання буде відбуватись в основному вперед [3].
Дане припущення дозволяє спростити модель взаємодії випромінювання з
середовищем.
Розглянемо цю взаємодію на прикладі одиничного променя. Припустимо, що на
поверхню матеріалу під кутом α падає одиничний промінь з інтенсивністю I0. (мал. 1).
На поверхні матеріалу він розкладається на два променя, один з яких відбивається від
поверхні під кутом α’ = α, а інший заломлюється та проходить у товщу матеріалу під кутом
β. Інтенсивності відбитого та заломленого променів неполяризованої хвилі випромінювання
визначаються показниками відбивання R та пропускання T.
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Рисунок 1 – Схема взаємодії променя з матеріалом
Таким чином, інтенсивності відбитого та заломленого променів дорівнюють
відповідно:

I відб  I 0  Rвх , I залом  I 0  Tвх ,

(1)
де Твх, Rвх – показники відбивання та пропускання на вході променя у матеріал.
При проходженні товщі матеріалу променем, його інтенсивність буде змінюватись у
відповідності до закону Бугера [3]:
I  I залом  e  l ,
(2)
де



- показник ослаблення, l - відстань, яку проходить промінь у матеріалі.
За відомої товщини матеріалу, l можна виразити наступним чином:

l  h  tg  ,

(3)

де h – товщина матеріалу,  - кут заломлення променя.
Тоді вираз для визначення інтенсивності променя у матеріалі можна записати
наступним чином:

I  I 0  Tвх  e    htg   .

(4)
Показник ослаблення µ для складного, багатокомпонентного та неоднорідного
середовища є комплексним та враховує поглинання та розсіювання випромінювання:
   dis   abs
(5)
Таким чином вираз (4) набуде вигляду:
  
htg 
I  I 0  Tвх  e  dis abs 

(6)
Показник розсіювання µdis у полімерних композитах з розмірами заповнювача
(скловолокна) у межах 0,017…0,025 мм може бути описаний за допомогою теорії
розсіювання Страттона-Хаутона, що є розвитком теорії Мі.
Згідно з цією теорією, коефіцієнт ослаблення потоку випромінювання за рахунок
розсіювання знаходиться наступним чином [4,5]:
dis  2 r 2 Nf   
,
(7)
де r – радіус часток; N – кількість часток в одиниці об’єму; f(Ψ) – функція СтраттонаХаутона;
При досягненні променем нижньої поверхні матеріалу знову відбудеться розкладення
променя на два,



I  I 0  Tвх  Rматер  e

 dis  abs  htg 



2

 I 0  Tвх  Rматер  e

де Твх – показник пропускання на вході променя у матеріал; Rматер
нижній поверхні матеріалу.

2 dis  abs  htg 

,

(8)
– показник відбивання на
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Аналогічна картина буде спостерігатися також у зворотному напрямку на верхній
поверхні матеріалу.

I  I 0  Tвх  Rматер  Tвих  e

2 dis  abs  htg 

,

(9)
де Твх – показник пропускання на вході променя у матеріал; Rматер – показник відбивання від
нижньої поверхні матеріалу; Твих – показник пропускання на виході з матеріалу.
Для отримання на виході з матеріалу променя максимальної інтенсивності потрібне
виконання наступних умов:
Tвх  max,Rвх  min

Tматер  min,Rматер  max

Tвих  max,Rвих  min

(10)
Слід зазначити що за такого вигляду наведені умови можуть бути виконані лише при
Tматер  Tвих ,Rматер  Rвих ,
тому вираз (10) можна записати наступним чином:
Tвх  max,Rвх  min

Tматер  Rматер  Tвих  Rвих

.
(11)
Ґрунтуючись на наведених вище залежностях, використовуючи розроблений в [2]
математичний апарат визначення коефіцієнта ослаблення μ, та враховуючи фактичні
характеристики кутового розповсюдження конкретного джерела випромінювання легко
розрахувати інтенсивність вихідного випромінювання при зміні кута падіння променя.
Таким чином, завдання складання математичної моделі процесу взаємодії
інфрачервоного випромінювання з матеріалом об'єкта контролю може вважатися вирішеним.
IV. ВИСНОВКИ
Для розвитку теоретичних засад методу інфрачервоної ехо-імпульсної дефектоскопії
склопластиків створено спрощену математичну модель взаємодії інфрачервого
випромінювання з матеріалом об’єкту контролю, який являє собою випадково-неоднорідне
оптичне середовище. З урахуванням індивідуальних особливостей випромінювача та
приймача випромінювання створена модель дає змогу попередньо визначити оптимальні
умови проведення контролю за допомогою методу інфрачервоної ехо-імпульсної
дефектоскопії в залежності від геометричних та оптичних характеристик об’єкта контроля а
також взаємного розташування випромінювача та приймача.
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Метод та пристрій контролю якості розчинів
поверхнево-активних речовин,
використовуваних у нафтогазовій
промисловості
Мирослава Чуйко, Лідія Витвицька
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
м. Івано-Франківськ, Україна
I. ВСТУП
У процесі нафтогазовидобування значну роль відіграють поверхнево-активні речовини
(ПАР), які використовуються для інтенсифікації процесів проходження нафти через пори
породи до гирла свердловини. При цьому роль ПАР полягає у підвищенні змочування
пластовим флюїдом поверхонь пор нафтогазоносної породи, що приводить до покращення
витіснення нафтопродукта.
ІІ. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У зв’язку з швидким прогресом оптико-електронної апаратури зараз найбільш широке
використання отримав геометричний спосіб дослідження процесів змочування рідинами
поверхонь твердих тіл, який передбачає знімання на відеокамеру, або фотографування
процесів змочування і розтікання з наступним обробленням отриманої інформації [1]. Однак
даний метод залежить від контрастності рідини і від шорсткості поверхні твердого тіла.
Також існує частотний спосіб контролю, який передбачає нанесення досліджуваної рідини в
центр кварцового резонатора. За зміною частоти його коливань в часі визначають
характеристики змочування і розтікання [2]. Однак цей спосіб не дозволяє досліджувати
розтікання на інших твердих тілах, крім кварцового резонатора .
ІІІ. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Запропоновано здійснювати комплексну оцінку якості ПАР на основі визначення
швидкості відтікання розчину ПАР з поверхні зразка породи та його проходження через пори
зразка, які заповнені нафтовим флюїдом. Даний метод дозволяє оцінювати розчини ПАР
різного хімічного складу або розчини однієї і тієї ж ПАР різної концентрації.
Нафтогазоносні породи відрізняються за своєю структурою, розміром пор та ступенем
змочування флюїдом стінок пор, який залежить від складу породи, розмірів пор, щільності їх
розташування та пластового тиску і температури. Тому виникає необхідність вибору ПАР
для нафтогазоносного пласта конкретної породи. У зв’язку з цим пропонується здійснювати
комплексну оцінку ПАР на п’ятьох зразках однакових розмірів однієї і тієї ж породи. Зразки
породи висотою 10 мм отримуються шляхом розрізання керна досліджуваної породи.
Контроль швидкості відтікання здійснюється шляхом неперервної реєстрації зміни
об’єму досліджуваної рідини, яка відтікає з поверхні нахиленого зразка і потрапляє у
оптично прозору мірну ємність.
Реалізація даного методу здійснюється з використанням пристрою, функціональна
схема якого подана на рисунку 1.
Основними вузлами пристрою є: 1 — вузол прецизійного переміщення поршня
дозатора (електромеханічний блок); 2 — вузол вимірювання об’єму наповнення
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досліджуваною рідиною мірної ємності (вимірювальний блок); 3 — вузол реєстрації зміни
об’єму в часі та порівняння отриманих кривих динаміки відтікання рідини і керування
роботою дозатора (блок оброблення та керування).
У вузол 1 входить чотириобмотковий кроковий двигун КД, який через передавальний
механізм ПМ дискретно переміщує вгору-вниз поршень дозатора Д для нанесення розчину
ПАР на поверхню зразка, який встановлюється на нахилену під кутом 15° основу, до
нижнього кінця якого прикріплена скляна колба-мірник. Робота двигуна керується
персональним комп’ютером ПК через блок управління двигуном БУД. Блок БУД по команді
ПК здійснює перемикання обмоток двигуна для його вмикання, реверсу чи зупинки.
Передавальний механізм ПМ призначений для передачі обертового руху валу двигуна в
поступальний рух поршня.
Вузол 2 складається із опто-електронного перетворювача ОЕП, сигнал з якого
подається на підсилювач П і через блок узгодження БУз реєструється в ПК.
Вузол 3 містить ПК з блоком узгодження БУз. Блок БУз призначений для забезпечення
двостороннього зв'язку між ПК та іншими блоками приладу. Значення номеру зразка і виду
ПАР, а також всі необхідні команди про початок і кінець вимірювання вводяться через
клавіатуру. ПК здійснює обробку інформації про зміну в часі об’єму рідини у мірній ємності,
порівнює отримані часові залежності, які зберігаються в його пам’яті та формує висновок
про якість ПАР стосовно зразка породи, а також керує всією роботою пристрою.

Рисунок 1— Функціональна блок-схема розробленого пристрою
IV. ВИСНОВКИ
Таким чином розроблений пристрій дозволяє проводити експрес-контроль процесу
змочування розчином ПАР досліджуваних зразків породи і здійснювати вибір найбільш
оптимального типу та концентрації розчину ПАР для витіснення ним нафтового флюїду з
пор породи.
ЛІТЕРАТУРА
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Класифікаційна модель показників якості
природного газу
Леонід Заміховський, Галина Кузь
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
м. Івано-Франківськ, Україна
I. ВСТУП
Одним із затребуваних, але найдорожчих енергоносіїв України є природний газ.
Оскільки він використовується в промисловості та побуті у великих об´ємах, а врахувати всі
показники якості споживачам досить складно, тому для дослідження якості природного газу,
доцільно визначити комплексний показник якості (далі – КПЯ).
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В офіційних джерелах [1] є доступна інформація про фізико-хімічні природного газу.
Оприлюднені дані в паспортах включають компонентний склад та інші фізико-хімічні
показники, які характеризують калорійність та якість блакитного палива, відповідно до
діючого стандарту [2]. Ці дані також наведено в табл. 1.
Таблиця 1 – Показники якості природного газу, відповідно до [2]
Назва показника

Норма

1. Теплота згоряння нища, МДж/м3 (ккал/м3), за стандартних умов, не
менше

31,8
(7600)

2.Область значення числа Воббе (вище). МДж/м3 (ккал/м3)

41.2-54.5
(9850— 13000)

3. Допустиме відхилення числа Воббе від номінального значення, %, не
більше
4. Масова концентрація сірководню, г/м3, не більше

0,02

5. Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3, не більше

0,036

6. Об´ємна частка кисню, %, не більше

±5

1,0

7. Маса механічних домішок в 1 м3, г не більше
8. Інтенсивність запаху газу при об´ємній частці 1 % в повітрі, не більше

0,001
3

III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Паспорти фізико-хімічних показників природного газу та його компонентного складу,
наведені в [1] значно розширюють номенклатуру якісних показників цього енергоносія. З
урахуванням даних, наведених в [1] та [2] була розроблена класифікаційна модель
показників якості природного газу (рис. 1). Показники якості погруповані в метрики, а сама
модель має ієрархічну структуру.

Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
230

Рисунок 1 – Модель показників якості природного газу
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Пропан
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Таблиця 1 – Матриця компонентного складу (МКС)
С1
С2
С3
і-С4
н-С4
неоі-С5
С5

Н-пентан

Позначення складових метрик показників якості природного газу наведені в табл. 1 –
табл. 6.

Таблиця 2 – Матриця енергетичних показників (МЕП)
Hi
Теплота згоряння нижча
Hs
Теплота згоряння вища
W
Число Воббе
Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
231

Таблиця 3 – Матриця фізичних показників (МФП)

Густина абсолютна
Т
Температура газу
Р
Тиск газу
Таблиця 4 – Матриця домішок (МД)
Хс
Масова концентрація сірководню
Хм
Масова концентрація меркаптанової сірки
Хсм
Масова частка смоли
Хп
Маса механічних домішок (пороху)
Таблиця 5– Матриця точки роси (МТР)
td
Температура точки роси вологи
tv
Температура точки роси вуглеводнів
Таблиця 6– Матриця ціни (МЦ)
Цг
Цт

Ціна газу
Ціна транспортування газу
IV. ВИСНОВКИ

Предметом подальших наукових досліджень буде розроблення методики визначення
комплексного показника якості природного газу. Завдяки запровадженню такої методики
кожен споживач зможе вибрати поставщика газу відповідно до якісних показників
природного газу.
ЛІТЕРАТУРА
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Спеціалізована система вимірювання якості
повітря на базі ESP32
Володимир Грига, Андрій Сачовський, Володимир Мандзюк
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”
м. Івано-Франківськ, Україна
I. ВСТУП
Основні забруднюючі частинки які утворюються в процесі горіння палива, є тверді
частинки (попіл, сажа), оксиди сірки (SO2 і SO3), оксиди азоту (NO і NO2). Останні
спостереження вказують на дуже значний вплив забруднення повітря в розвитку серцевосудинних, онкологічних і респіраторних захворювань та смерті від них. З’являється все
більше даних, в тому числі досліджень, які були проведені в населених пунктах з високим
рівнем забруднення. З отриманих даних зустрічається пряма залежність між забрудненням
атмосферного повітря і ризиком серцево-судинних захворювань [1-4].
Основним показником, який визначає забрудненість повітря є концентрація пилу
діаметром менше ніж 2,5 та 10 мкм (PM2,5 та PM10). Серед інших шкідливих речовин які
потрібно брати до уваги при визначенні ступеня забруднення повітря є концентрація летких
органічних сполук, формальдегіду та вуглекислого газу [2-4].
Для вирішення екологічних проблем на регіональному та державному рівні важливим є
процес сучасного і якісного моніторингу стану довкілля для визначення місць забруднення
та забезпечення формування заходів для ліквідації джерел забруднення або застосування
сучасних технологій фільтрації, які дозволять зменшити викиди забруднених речовин в
повітря [3].
Метою наукової публікації є розробка системи моніторингу якості повітря та її
цілодобовий контроль з можливістю автоматичного реєстрування, зберігання та надсилання
отриманих показників кінцевим операторам для аналізу та прийняття необхідних заходів
попередження населення про перевищені норми шкідливих речовин.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В роботі [1] запропоновано автоматизований пристрій контролю якості повітря на базі
платформи Arduino Nano. Недоліком даного пристрою є обмежені функціональні можливості
щодо способів передачі вимірюваної інформації за допомогою веб-сервера та мереж
безпровідного зв’язку.
На web-ресурсі [2] запропоновано станцію моніторингу якості повітря SaveEcoSensor
на базі контролера Wemos D1 mini V2 Pro, проте дана станція дозволяє вимірювати тільки
вміст пилу (PM 2,5 та PM10) має хорошу навігацію, яка значно підвищує ціну реалізації
даної системи.
Вдалим поєднанням на думку авторів є розроблення системи контролю якості повітря в
режимі реального часу на базі сучасної платформи ESP32 із можливістю застосування
широкого класу давачів для контролю значної кількості показників забруднюючих речовин в
повітрі.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогоднішній день ринок заповнений різними пристроями для моніторингу за
станом повітря. Проте багато пропозицій мають обмежений функціонал, високу вартість, та
складність в користуванні. Звичайно, функціонал готових рішень повторити складно, і на це
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піде багато часу і відповідно значні зусилля. Але основну концепцію можна повторити, і це
буде досить непогана альтернатива уже готовим рішенням.
В розробленій системі вимірювання якості повітря, основним елементом є центральний
контролер, що отримує дані з давачів та модулів, виконує їх обробку та за допомогою вебінтерфейсу виводить їх для інформування користувача. В якості такого контролера може
виступати будь-який мікроконтролер. Для зменшення фінансових та часових затрат можна
використати готові апаратно-обчислювальні рішення, зокрема таким рішенням можуть бути
як платформи Arduino[5], так і платформи ESP8266, ESP32. Основними перевагами
платформи ESP32 над платформами Arduino є більша обчислювальна потужність, апаратна
підтримка мережевих технологій, висока швидкодія. Ще одна перевага використання
готових платформ є велика кількість давачів та модулів для цієї платформи, а їх ціна є такою,
що сумарно робить проектування системи загальнодоступною.
На рис. 1 зображена функціональна схема розробленої системи, яка містить: платформу
ESP32, давач летких органічних сполук (CCS811), давач вологості, температури та тиску
(BME280), давач формальдегіду (ZE-08), давач CO2 (MH-Z19), давач пилу (Sharp
GP2Y1010AU0F), стабілізатор для живлення ESP32, батарею для резервного живлення, давач
пилу, RGB світлодіод, роз’єм для живлення і зарядки приладу.

Рисунок 1 – Функціональна схема спеціалізованої системи вимірювання якості повітря на
базі ESP32
На рис. 2 зображено макет готового пристрою системи контролю якості повітря на базі
платформи ESP32. Макет пристрою розділений на три частин: камеру для аналізу повітря,
схему живлення та вибраний мікроконтролер. В камері для аналізу якості повітря розміщені
датчики: BME280, CCS811, ZE-08, MH-Z19 та датчик пилу. Сама камера також виконує
функції захисту мікроконтролера та схеми живлення від навколишнього середовища.
Завдяки даній камері датчики захищені від шкідливих погодніх умов таких як дощ або
снігопад.

Рисунок 2 – Макет готового пристрою вимірювання якості повітря на базі ESP32
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Схема живлення виконана таки чином, що живлення може поступати від двох джерел
(як від зовнішнього джерела так і від літієвого акумулятора). Схема живлення включає блок
зарядки та захисту акумулятора, перетворювач напруги та схему безперебійного живлення. E
Коли до пристрою під’єднане джерело живлення, відбувається зарядка акумулятора та
живлення самого пристрою, у випадку розімкнення (вимкнення) джерела живлення система
буде отримувати живлення від акумулятора. Такий режим забезпечує безперервну роботу
системи у випадку вимкнення електроенергії в мережі.
В результаті тестування прототипу готового пристрою отримано графіки залежностей
шкідливих частинок на протязі 48 годин.
На рис. 3 подано приклад графіку залежності вимірювання кількості дрібних частинок
розмірами 2,5 мкм і 10 мкм протягом 48 годин.

б)

а)

Рисунок 3 – Графік залежності кількості дрібних частинок: а) розміром 2,5 мкм;
б) розміром 10 мкм протягом 48 годин
IV. ВИСНОВКИ
Недоліком існуючих рішень, які застосовуються для визначення складу повітря є їх
висока ціна та обмежені функціональні можливості, які не дозволяють фіксувати широкий
діапазон шкідливих частинок в повітрі, які так само мають згубний вплив на здоров’я
людини.
В результаті розроблено автоматизовану систему моніторингу якості повітря з
відображенням інформації через веб-інтерфейс, та можливості сповіщення при перевищені
норм забруднення. Отримано графіки залежностей концентрації шкідливих частинок
розміром 2,5 мкм, 10 мкм та CO2 на протязі 48 годин. Представлена готова реалізація
автоматизованої системи, дозволяє широко охопити всі напрямки аналізу складу повітря на
наявність шкідливих частинок. Перевагою даної системи є її гнучкість, що дозволяє
вдосконалювати розроблене рішення на базі сучасних мікропроцесорних платформ.
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Система контролю доступу на основі RFID
технологій
Володимир Грига, Богдан Бабій
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”
м. Івано-Франківськ, Україна
I. ВСТУП
Система контролю й керування доступом у широкому змісті представляє собою –
комплекс пристроїв і заходів, що забезпечують охорону й безпеку квартири, будинку, дачної
ділянки, промислової будівлі, тощо. Звичайний дверний замок і навіть клямку можна
віднести до найпростіших систем керування доступом. У складну автоматизовану систему
входять десятки механізмів, об’єднаних у загальну мережу. Прилади автоматично
«розпізнають» свого господаря й послужливо відкривають перед ним двері; цілодобово
ведуть відео моніторинг охоронюваного об’єкта; у випадку незаконного проникнення –
включають систему оповіщення або повідомляють по телефоні про факт порушення в
міліцію; при пожежі – діють «відповідно до інструкції», наприклад, роблять розблокування
всіх вхідних дверей, щоб люди могли без перешкод покинути будівлю.
Всі подібні системи можна розбити на дві групи: мережні й автономні. Перші –
багатофункціональні, але складні й дорогі, тому їх використовують в основному на
промислових або господарських об’єктах (готелі, банки й т.п.). Для застосування в побуті
розроблені автономні СКУД. Вони багато простіші за мережні й автоматизують лише кілька
функцій. Простою мовою, такі системи звичайно називають електронними або
електромеханічними замками.
Проте, використання звичайних технологій із кодом доступу іноді буває не ефективно,
адже людина просто може забути код або цей код дуже легко може дізнатись зловмисник.
Щоб вирішити цю проблему, було вирішено зашифровувати ці коди доступу та записувати
на певні носії. Одним із таких носіїв є мітки радіочастотної ідентифікації, які майже
неможливо взламати, мають відносно невеликі розміри та є дешевими у виробництві.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В роботі [1] розглянуто RFID технології, що дозволяють зчитувати, зберігати та
обробляти дані, стежити за переміщенням об’єктів, на яких є мітка, розроблено діючий макет
приладу на основі RFID технології, особливості якого полягають в більшій доступності в
порівнянні з існуючими завдяки підбору більш дешевих та не менш практичних
радіоелементів і прошитого коду для більш вузьких та конкретних задач.
В роботі [2] розглянуто переваги застосування технології RFID-ідентифікації,
проаналізовано загрози інформаційній безпеці та потенційні атаки на ідентифікатори на
основі RFID, описано підхід для підвищення рівня захисту інформації, яка ідентифікує
книжкову продукції в системах обліку, перелічено способи підвищення стійкості RFIDсистем.
На основі проведеного аналізу останніх публікацій авторами запропоновано систему
контролю доступу до приміщення на базі дешевої макетної плати Arduino UNO до якої
підключений пристрій ідентифікації (зчитувач RC522).
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III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Метою роботи є створення автоматизованої системи контролю та управління доступом
на основі технологій радіочастотної ідентифікації. Системи RFID дозволяють зчитувати
інформацію, яка знаходиться поза зоною видимості. Ідентифікаційний код зберігається в
мітці, яка складається із мікрочіпа, що прикріплений до антени. Зчитувач отримує зв’язок із
міткою за допомогою телекомунікації. Самі по собі системи на основі RFID не придатні до
використання. Хоч вони і можуть автоматично зчитувати коди, ці коди повинні бути
записані в базу даних і відповідати певним об’єктам. Повинна бути створена необхідна
мережева інфраструктура або інша система, яка могла б зберігати і опрацьовувати
ідентифікаційні коди, підтримувати збір та доставку інформації, яка отримується за
допомогою RFID систем [3].
Принцип роботи системи доступу на основі RFID технологій можна описати наступним
чином: RFID-зчитувач випромінює електромагнітну енергію, а RFID-мітка приймає сигнал
від зчитувача і формує свій відповідний сигнал, що приймається антеною і обробляється
зчитувачем. Зчитування унікального коду з пам'яті RFID-мітки проводиться за запитом
зчитувача, формується через долі секунди радіочастотний сигнал, при попаданні в поле дії
якого, радіомітка передає свій відповідний цифровий код. Завдання систем на базі RFID
технології полягає в наступному: забезпечити зберігання інформації, яка зберігається в
цифровій формі, і передати її для виконання процесів ідентифікації об'єкта [4].
Технологія радіочастотної ідентифікації працює в діапазоні частот від 120 кГц до 960
МГц. Відстань зчитування, в залежності від частоти, може варіюватись від 10 см до 100 м.
Передавання сигналу між зчитувачем та міткою здійснюється декількома несумісними
способами, в залежності від смуги частот, що використовується міткою. Мітки, що
працюють в діапазоні 120-150 кГц та 13,56 МГц, з точки зору радіохвилі, дуже близькі до
антени зчитувача тому, що знаходяться всього лиш в невеликому відсотку довжини хвилі.
Мітка може модулювати поле створене зчитувачем шляхом зміни електричного
навантаження. Переключаючись між більш низьким та більш високим відносним
навантаженням, мітка утворює зміни, які зчитувач може розпізнати [5].
Система RFID, як показано на рис. 1, складається із чотирьох основних складових:
система збору інформації (host), зчитувач (reader), деяка кількість міток (tag) і канал
розповсюдження (channel), за рахунок якого відбувається взаємодія зчитувача та мітки.

Рисунок 1 – Чотири основні компоненти системи RFID: хост, зчитувач, канал
розповсюдження і мітки
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Структурна схема пристрою на основі RFID мітки показана на рис. 2. В якості
контролера використовується плата Arduino UNO до якої підключений пристрій
ідентифікації (зчитувач RC522). В базу даних (БД) попередньо було внесено згенеровані
коди доступу. Користувач підносить ідентифікатор (RFID мітку) до зчитувача, який отримує
інформацію із ідентифікатора та, в свою чергу, відправляє дані до контролера. Після чого
контролер порівнює отриману інформацію із інформацією, що зберігається в базі даних.
Якщо на ідентифікатор записано правильний код доступу, то подається сигнал на
виконавчий пристрій (електричний замок) про надання доступу для користувача. Якщо ж
отримана інформаціє не має збігів, то користувачеві доступ не надається.

Рисунок 2 – Структурна схема пристрою на основі RFID мітки.
IV. ВИСНОВКИ
Використання RFID міток в системах доступу є досить зручним. Пристрій, що працює
разом з мітками радіочастотної ідентифікації можна використовувати для багатьох
приміщень із обмеженим доступом, не боячись, що в таке приміщення проникне стороння
особа. Такі система не є дуже затратними, та є простими в обслуговуванні. Компактні
розміри дозволяють завжди мати при собі такі мітки, а невеликі розміри зчитувачів не
привертають лишньої уваги.
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Проблеми і рішення у виробницві керамогранітних плит
Олена Федоренко, Сергій Картишев, Володимир Іголкін
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
м. Харків, Україна
I. ВСТУП
Керамограніт або GRES porcellanato (італ.) – це продукт сучасної технології виробництва керамічних плиток, яка в за короткий час відтворює процеси, які протікають в природі
багато століть. Керамограніт є новим поколінням керамічних плиток, що імітують природний камінь та характеризуються дуже щільною структурою матеріалу. З ISO 10545.3 до керамогранітних плиток, які належать до групи ВІа висувають жорсткі умови щодо рівня спікання (водопоглинання до 0,5 %), міцності при згинанні (σзг ≥ 27 МПа) та зносостійкості
(менш ніж 175 мм3). Крім того керамогранітні плитки морозостійкі, не руйнуються під дією
слабо агресивних середовищ та здатні витримувати температурні коливання.
Сьогодні завдяки своїм вражаючим експлуатаційним характеристикам керамограніт
отримав щонайширше використання для облицювання самих різних поверхонь в житлових і
нежитлових приміщеннях. Найбільш актуальним на сьогоднішній день є використання керамогранітних плит на об'єктах з підвищеним експлуатаційним навантаженням: на вокзалах,
станціях метрополітену, в аеропортах, у великих торгівельних центрах, автосалонах, а також
у виробничих приміщеннях і промислових складах.
При експлуатації керамогранітних плит вони зазнають великих механічних навантажень, які обумовлені як особливостями розмірів виробів (мала товщина у порівнянні з великою площею плиток), так і умовами експлуатації (наприклад, абразивний вплив в місцях суспільного використання з високою щільністю руху). Тому важливою задачею є підвищення
фізико-механічних властивостей керамограніту, зокрема поліпшення таких його характеристик як міцність на згин і абразивна стійкість.
IІ. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивчення спеціальної літератури показало, що переважна більшість дослідників, що
працювали в цьому напрямку, як основний фактор, що впливає на фізико-механічні властивості керамогранітних плит, розглядають їх структурно-фазові особливості [1, 2]. В сенсі показників міцності, як найбільш впливові структурні складові керамогранітної плитки, зазначають: склад, кількість та властивості склофази; вміст та морфологічні особливості кристалів
муліту; розмір часток та ступінь перетворення кварцу; наявність інших кристалічних фаз,
здатних підвищити міцність та абразивостійкість (корунд, циркон тощо).
Після випалу за температури ~1200-1220 °C, мікроструктура керамогранітних плиток
має характерні риси щільнопеченої кераміки та відрізняється практично нульовою відкритою
пористістю. Фазовий склад керамограніту зазвичай представлений склофазою (55–60 об.%),
зернами кварцу (20–25 об.%), новоутвореннями муліту (12–16 об.%), і закритими порами
(2–10%). Морфологія кристалів муліту може істотно відрізнятися в межах одного виробу [3].
Послідовність реакцій фазоутворення залежить від ряду факторів, таких як склад сировинних
матеріалів, співвідношення компонентів керамічної порошку, умов випалу. Оскільки випал
відбувається при форсованих режимах, термодинамічна рівновага є недосяжною. Як наслідок, мікроструктура плиток вельми чутлива до умов термообробки.
Автори роботи [4] запропонували свою класифікацію керамогранітної плитки, згідно з
якою склад керамограніту відносять до однієї з трьох груп, які відрізняються за вмістом SiO2,
Al2O3, R2O та RO:
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1) плитки з високим вмістом кремнезему (більш 71 мас.% SiO2), які містять до 20 мас. %
Al2O3, відрізняються сумарним вмістом лужних оксидів R2O = 5,34– 6,12 мас. %, та сумарним
утриманні лужноземельних оксидів RO ≤ 2,7 мас. %, а також незначним вмістом ZrO2 (до 0,4
мас.%);
2) плитки із середнім вмістом кремнезему (SiO2 = 68–71 мас.%), що містять від 20,0 до
21,38 мас. % Al2O3 , R2O = 5,0–5,5 мас. %, і вмістом RO = 0,5–1,1 мас. %;
3) плитки з низьким вмістом кремнезему (SiO2 ≤ 68 мас.%), що містять понад 21 мас. %
Al2O3 та характеризуються сумарним вмістом лужних оксидів R2O = 4,71–5,21 мас. % та сумарним
вмістом лужноземельних оксидів RO = 3,15–6,58 мас. %, в т.ч. MgO ≥ 1,8 мас. % (навіть до 5,18
мас. %).
При розробці нових складів мас для виробництва керамограніту важливу роль відіграє
вивчення і аналіз даних щодо зв'язку складу і властивостей плиток. Для вирішення цієї задачі
доцільним є використання кореляційного аналізу даних щодо фазового складу та основних
експлуатаційних характеристик промислових зразків керамограніту.
ІІІ. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Спираючись на дані робіт [1, 2, 4–7], досліджували зв’язок хімічного та фазового складу керамогранітних плиток, а також вплив останнього на міцність та ступінь спікання 26 промислових
зразків, що входили до дослідної вибірки. З урахуванням літературних даних, розраховано середній вміст фаз у складі зразків керамограніту різних типів, фігуративні точки яких показані на тернарній діаграмі «муліт ‒ кварц ‒ склофаза», яка об’єднує основі фазові складові керамограніту
(рис. 3). Отримані дані свідчать, що область фазових складів для зразків низькокремнеземних керамогранітних плиток відрізняється максимальним вмістом склофази (68–76 %), тоді як середньокеремнеземні та висококремнеземні зразки плитки характеризуються близьким вмістом цієї складової 59–67 % та 56–66 % відповідно.
За кількістю залишкового кварцу звичайно переважають зразки висококремнеземного керамограніту (вміст кварцу змінюється в межах 21–29 %), тоді як найменша його кількість (15–
21 %) спостерігається у складі низько кремнеземної групи зразків. Щодо кількості мулітової фази,
слід зазначити, що всі розглянуті зразки різних груп керамограніту (за невеликими виключеннями)
містять приблизно однакову її кількість (від 10 до 17 %). Узагальнення отриманих даних дозволило окреслити області фазових складів керамограніту різних груп (рис. 1).

Рисунок 1 – Області фазових складів керамогранітних плиток різних груп
на тернарній діаграмі «муліт (А3S2)– кварц (S)- склофаза (gl.ph)»
За даними рис. 1 визначено концентраційні межі фазових складових керамогранітної
плитки, об. %:
1) висококремнеземної (A3S2 = 10–18, S = 22–29, gl.ph =54–67 );
2) середньокремнеземної (A3S2 = 10–18, S = 24–29, gl.ph =57–68);
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3) низькокремнеземної (A3S2 = 10–18, S = 14–22, gl.ph =67–75).
Дослідження зв’язку фазового складу та фізико-механічних властивостей керамограніту здійснювали, користуючись даними робіт [1, 2, 4–7] для зразків керамогранітної плитки,
що увійшли до дослідної вибірки з 26 промислових зразків. Кореляційний аналіз залежностей основних властивостей зразків керамограніту від вмісту фазових складових здійснювали
з використанням інженерного пакету Excel. Результати обробки експериментальних даних
щодо показників водопоглинання та міцності при чотириточковому згині розглянутої вибірки зразків керамограніту показали, що характер полів кореляції свідчить про дуже слабкий
зв’язок між властивостями керамогранітних плиток і вмістом основних фаз. Той факт, що
кількість кожної з фазових складових (закритих пор, кварцу, муліту та склофази) не є визначальним фактором, що впливає на основні властивості керамограніту, свідчить про те, що
міцність при згині є багатопараметричною властивістю. Те ж саме стосується відкритої поруватості, яка тісно пов’язана з водопоглинанням.
Результати теоретичних досліджень склали підґрунтя для розробки складів керамогранітних плит з підвищеною механічною міцністю (табл.1).
Таблиця 1 – Характеристика складу та властивостей розроблених керамогранітних плит
Низькокремнеземні Середньокремнеземні Висококремнеземні
Al2O3/SiO2
0,377
0,303
0,273
R2O
4,9
5,20
5,4
K2O/Na2O
3,7
2,4
2,6
RO
8,6
7,8
8,0
CaO/MgO
0,75
0,87
0,8
R2O+RO+Fe2O3+TiO2
0,8
2,0
1,89
Властивості зразків, випалених за умов швидкісного випалу*
Водопоглинання, %
0,2
0,45
0,3
Міцність при згині, МПа
58,5
47,6
52,2
Зносостійкість, м3
143
168
155
*Параметри випалу зразків: максимальна температура 1200 ºС, тривалість 50 хв.
ВИСНОВКИ
Результати досліджень дозволяють зробити висновок, що характеристики спікання залежать
не лише від кількості склофази, але й від її властивостей (в першу чергу в’язкості), які визначаються складом розплаву, а отже складом флюсуючих компонентів керамічної маси. В свою чергу показники міцності при згині в більшій мірі залежать не від кількості муліту або кварцу, і навіть не
від їх сумарної кількості, а від їх морфологічних особливостей (розмірів та форми кристалів).
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Сучасний стан поводження з техногенними
відходами
Олексій Хлопицький, Ігор Коваленко, Наталія Макарченко,
Дмитро Сухомлин
ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет
м. Дніпро, Україна
Багаторічна енергетично-сировинна спеціалізація, а також низький технологічний
рівень промисловості України поставили її в число країн з найбільш високими абсолютними
обсягами утворення та накопичення відходів. Основними джерелами утворення відходів є
підприємства гірничорудного, хімічного, металургійного, машинобудівного, паливноенергетичного, будівельного та агропромислового комплексів. Відходи є одним з найбільш
вагомих факторів забруднення довкілля і негативного впливу фактично на всі його
компоненти.
Питання утилізації відходів виробництва і споживання в останні роки здобувають
вирішальне значення для зниження антропогенного впливу на середовище існування
людини, а також у зв'язку з ростом цін на сировину, що супроводжує неминуче виснаження
природних ресурсів.
Оскільки переважний вплив на забруднення природного середовища роблять
підприємства металургійного комплексу, енергетики, паливної і хімічної промисловості, у
даній роботі представлені окремі напрямки утилізації промислових відходів, що тут
утворюються 1.
З огляду на велику різноманітність промислових відходів розглянемо питання
утилізації окремих видів відходів по промислових комплексах і джерелам утворення.
1. Утилізація відходів паливно-енергетичного комплексу.
У цій галузі відходи утворяться при видобутку, збагаченні і спалюванні вугілля.
1.1. Відходи видобутку
Відходи видобутку в залежності від розробки називають розкривними чи шахтними і
вони складають значні обсяги, а тому і відвали займають великі площі земель, піддаються
водній і вітровій корозії, забруднюючи прилеглу територію. Значна втрата приносить
природному середовищу загоряння териконів, тому навколо відвалів улаштовують захисні
зони, що приводить до збільшення площі відчужених земель.
Тверді відходи вуглевидобутку 2. використовують як низькосортне паливо. У світовій
практиці відходи вуглевидобутку використовують для закладки вироблених шахтних
просторів.
1.2. Відходи вуглезбагачення
Відходи вуглезбагачення утворюються при збагаченні вугілля для коксування,
енергетичних і інших цілей і являють собою суміш осадових порід, часток вугілля й
вугільно-мінеральних зростків.
Відходи вуглезбагачення використовують як енергетичну сировину шляхом
спалювання чи газифікації, направляють на перезбагачення, одержують сірку, будівельні
матеріали, при влаштуванні насипів, закладці підземних виробок, рекультивації земель.
1.3. Золо-шлакові відходи
Золо-шлакові відходи утворюються при спалюванні твердого палива в топках теплових
електростанцій при температурі 1200 - 1700°С.
Одним з найбільш перспективних напрямків утилізації золошлакових відходів є
виробництво з них пористих заповнювачів для легких бетонів.
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В даний час золо-шлакові відходи широко використовуються в дорожньому
будівництві, де їх застосовують як засипку при влаштуванні основи для асфальтобетонних
покрить. Золу використовують і як наповнювач для виробництва рулонних покрівельних
матеріалів.
2. Утилізація відходів металургійного комплексу
Основну масу відходів цього комплексу представляють розкривні і породи видобутку,
що вміщають, руд, відходи їхнього збагачення, металургійні шлаки 2.
2.1. Відходи видобутку залізної руди
Відходи видобутку залізної руди являють собою породи, що попутно добуваються, що,
поряд з розробкою залізної руди, витягають і складують у відвали.
Основним напрямком утилізації цих відходів є використання їх для пристрою дамб,
гребель, насипів, основ доріг, а також для виробництва будівельних матеріалів (як
заповнювачі у важких і особливо важких бетонах).
2.2. Відходи збагачення руди
Відходи збагачення руди, так звані «хвости», утворюються при одержанні залізного
концентрату методами електромагнітної чи магнітної сепарації і займають величезні площі.
При цьому підтоплюються прилеглі території, забруднюються підземні води, що явно
суперечить законодавству України 2.
Основним напрямком використання «хвостів» є використання їх як вторинну сировину
для виробництва будівельних матеріалів. Піски з відходів збагачення можуть
використовуватися в кладкових і штукатурних розчинах, при приготуванні бетонів,
одержанні силікатної цегли.
2.3. Металургійні шлаки
Металургійні шлаки утворюються при виплавці металів і являють собою продукти
високотемпературної взаємодії руди, порожньої породи, флюсів, палива. Основним
споживачем шлаків є цементна промисловість. Ці шлаки також використовують для
виробництва шлакової вати. З розплавлених металургійних шлаків відливають камені для
бруківки доріг, бордюрний камінь, жаростійкі плитки, труби й інші вироби.
3. Утилізація травильних розчинів метизних виробництв.
Для переробки шламів відпрацьованих травильних розчинів метизного виробництва,
яка пов'язана з одержанням відновлених залізних порошків та одночасним поверненням
регенерованої сірчаної (соляної) кислоти до травильної ванни, працюють багато організацій,
наукових установ. Це завдання першочергове в рамках держави та пріоритетне у зв’язку з
можливістю отримання напівпродуктів та матеріалів, як у розвинених країнах світу.
Вибір схеми утилізації промислових стічних вод визначається їх складом, кількістю,
умовами відведення до збірного резервуару; часто залежить від місця розташування
підприємства, можливостей придбання відповідного обладнання, матеріало- та
ресурсомісткості способу та інших факторів.
Комплексну утилізацію травильних розчинів можна розглядати з використанням
отриманих продуктів при термодифузійному цинкуванні труб, нафто- та газодобувної галузі..
Всі запропоновані вище методи поводження з техногенними відходами в Україні,
потребують суттєвих доповнень та підтримку на державному рівні.
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Використання сорбційного методу для
очищення стічних вод
Єкатерина Євтехова, Оксана Демчишина
Криворізький національний університет
м. Кривий Ріг, Україна
Питання забруднення водойм синтетичними поверхнево-активними речовинами,
важкими металами та іншими органічними сполуками на сьогоднішній день набуває все
більшого значення. Основним джерелом надходження забруднюючих речовин до водних
об'єктів є стічні води гірничо-металургійної промисловості.
На території промислових підприємств стічні води поділяються на виробничі, побутові
та атмосферні. Враховуючи вміст стічних вод, специфіку забруднюючих речовин, умови
повторного використання і відведення у водні об'єкти застосовують наступні методи
очищення: механічні (фільтрування, розділення, відсіювання) – видалення великих твердих
частинок, хімічні (нейтралізація, знебарвлення) – додавання реагентів, які здатні перевести
розчинені у воді речовини в нерозчинний стан, фізико-хімічні (коагуляція, сорбція,
екстракція, електроліз, йонний обмін) та біологічні, які дозволяють позбавити стічну воду від
органічних сполук і знизити значення БСК і ХСК [1].
Серед багатьох методів очистки важливе значення має сорбційний метод очищення.
Сорбційне очищення води − фізико-хімічний процес поглинання твердими сорбентами
різних молекул, іонів з води. Сорбційний процес самочинний та має оборотний характер. Під
час сорбції відбувається поглинання і концентрування речовин з розчину на поверхні та в
порах сорбенту. Сорбційне очищення базується на здатності сорбентів вилучати домішки із
стічних вод з утворенням або без утворення з сорбентами хімічних сполук.
Даний метод має значні переваги в порівнянні з іншими методами: забезпечує
очищення практично від будь-яких забруднень, простота реалізації та обслуговування,
багаторазове використання сорбенту шляхом регенерації. Можливість очистки стічних вод
може досягати 80-95% і залежить від хімічних властивостей та адсорбційної ємності
сорбенту.
Для очистки стічних вод використовують сорбенти з високорозвиненою поверхнею, до
яких відносяться матеріали природного і штучного походження: глини, цеоліти, бентоніти,
алюмосилікати та інші. Але, універсальним і розповсюдженим для очистки стічних вод є
активоване вугілля ефективність якого визначається наявністю мікропор.
Сорбційне очищення води активованим вугіллям здійснюється або в режимі фільтрації
через гранульований сорбент, або під час контакту води і порошкоподібного сорбенту при
перемішуванні [2, 3].
В роботі досліджено адсорбцію синтетичних поверхнево-активних речовин на двох
адсорбентах (кісточкове активоване вугілля та березове активоване вугілля).
В якості модельних розчинів використовували розчини аніонних поверхнево-активних
речовин (аПАР) натрій додецилсульфат, акридиновий жовтий. Величина рН розчинів,
контролювалась рН-метр-мілівольтметр, каліброваного за допомогою буферних розчинів.
Адсорбцію на відповідних сорбентах вивчали фотометричним методом за методикою [4].
Для отримання ізотерм сорбції наважки сорбентів вносили до 25см3 розчинів аПАР з
заданими початковими концентраціями. Оптичну густину водних розчинів вимірювали на
фотоколориметрі КФК-2, у кюветах з товщиною поглинаючого шару 1 см, при довжині хвилі
350–750 нм. Всі використані реактиви малу марку «х.ч.» або «ч.д.а.».
Математичну обробку отриманих ізотерм проводили, використовуючи лініаризовану
форму рівняння Ленгмюра:
Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
244

(1)
де, a – кількість поглинутої речовини адсорбентом мг/г, a∞ – гранична адсорбція за повного
насичення, мг/г, КL – константа адсорбційної рівноваги Ленгмюра, С – концентрація
адсорбатива г/дм3.
Лініаризовану форму рівняння Фрейндліха:
(2)
де, КF – константа адсорбційної рівноваги Фрейндліха, С – концентрація адсорбатива г/дм3,
n – параметр інтенсивності адсорбції за Фрейндліхом.
Отже, отримані результати свідчать про можливість використання даних сорбентів для
очищення стічних вод від аніонних поверхнево-активних речовин. Отримані константи
рівноваги та значення питомої адсорбції вказують, що більш ефективним сорбентом для
очищення стічних вод є кісточкове активоване вугілля.
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СЕКЦІЯ 7
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Method of correlation reception of ultrawideband information signals
Karyna Trubchaninova
Ukrainian State University of Railway Transport
Kharkiv, Ukraine
I. INTRODUCTION
The extraction of the useful signal against the background of noise is carried out by
correlating the received and reference signals. The correlator performs convolution of the received
signal with the reference one. It is an ideal detector for determining the time shifts of the received
pulses relative to the reference. So, when the unit is received, the correlation function is +1, and
when it is 0, it takes on the value -1. In any other cases, the correlation function is 0. Accumulation
of a certain number of ultra-short pulses in the receiver's correlator, encoding each of the
information bits, makes it possible to significantly increase the signal-to-noise ratio, providing the
ability to transmit information in a wide frequency range significantly below the white noise level,
while ensuring the requirements for noise immunity of mobile devices.
II. ANALYSIS OF RESEARCH AND PUBLICATIONS
A known method of receiving a signal against a background of noise [1] is that a mixture of
signal and noise is fed to a series-connected optimal linear filter, which is matched with the
spectrum of the received signal, a threshold device and a device to be solved. The optimal linear
filter provides the maximum signal-to-noise ratio at the input of the threshold device, which gives a
decision on the presence of an information signal at the input of the receiving device when a given
threshold voltage is exceeded, the level of which is selected according to one of the known criteria,
and feeds it to the device to be solved, which carries out identification information signal. The
mentioned method ensures the reliability of receiving the information signal against the background
of noise and depends only on the signal energy. It ensures the highest possible signal reception
reliability due to the significant excess of the signal noise level. The main disadvantages of the
known method is the lack of reliability of signal reception against the background of noise at low
signal-to-noise ratios.
III. PRESENTATION OF KEY MATERIAL
Partial elimination of this drawback becomes possible due to the use of ultra-wideband
signals, when the signal spectrum width exceeds the noise spectrum width [2]. In this case, ultrawideband (UWB) signals are signals for which the relation is fulfilled B  FcTc  1 , where
B , FC , TC – is the base of the signal, the width of its spectrum and the duration of the signal,
respectively. The UWB signal is a pulse radiation of constant amplitude and duration T , the
information coding of which is carried out by a time shift relative to the reference pulse for a time
T1 when encoding «1» , and T0 when encoding «0», and the amount of the shift does not exceed a
quarter of the duration of the reference pulse T . The received binary coherent signal is observed
over the observation interval 0 ,T  , and depending on the time shift value T1 or T0 the
identification of the received signal is carried out against the background noise by coherent
reception, based on an accurate knowledge of the temporal location of the transmitted binary signal.
Due to the limited observation interval, the width of the noise spectrum decreases, and the use of
UWB information signals makes it possible to fulfill the conditions for exceeding the signal
spectrum bandwidth of the noise bandwidth, which increases the reliability of determining the
binary signal [3]. However, when receiving weak signals, when the noise level is equal to or
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exceeds the level of the useful signal at the receiver input, the reliability of the received information
is significantly reduced..
The implementation of the proposed method of correlation reception of UWB signals is
achieved through the use of new information features that allow the conditions of the Slepyan D.
theorem to be fulfilled due to nonlinear processing of the additive mixture of signal and noise. Since
the identified information signal is possible for any small signal-to-noise ratio, the implementation
of the proposed method is an urgent task, the solution of which is as follows. The mixture of signals
and noise is sequentially fed to the input of the digital filter, from the output of which the signal in
the form of the sum of the transmitted UWB signal and the spectrum-matched Gaussian interference
is fed to the digital spectrum analyzer, where the power spectra of the received UWB signal and
noise are calculated during the duration T of one information symbol, the ratio which determines
the signal-to-noise ratio. Arrays of digital samples formed at the output of the spectrum analyzer are
fed to the input of a digital Fourier processor, which performs a fast inverse Fourier transform and
calculates the modules of complex autocorrelation functions, according to which the information
correlation peaks have a time shift T1 or T0 , according to the stream of binary bits «0» or «1». The
influence of noise causes an increase in random emissions for the autocorrelation function, which
leads to an increase in the error in recovering the transmitted binary information and reduces the
value of information peaks with time shifts T1 , T0 . Therefore, the device to be solved calculates the
ratio of the likelihood functions, the logarithm of the ratio of which has the form:
E  E0
2 T
ln l( u )  1

(1)
 u( t )s1( t )  s0 ( t )dt ,
N0
N0 0
where E1 and E0 – signal energies s1( t ) and s0 ( t ) accordingly; T – signal duration; N 0 –
spectral density of additive noise; s( t ) – transmitted signal; u( t ) – received signal.
Usually E1  E0 , but their probability p  0.5 .
Taking this ratio into account, the integral is calculated:
2 T
q
(2)
 u( t )s1( t )  s0 ( t )dt
N0 0
and the results of the calculations are fed to a threshold device where a decision is made in favor of
the signal s1( t ) , when q  0 and in favor of the signal s0 ( t ) , otherwise.
Thus, an unambiguous restoration of the transmitted binary information is carried out. As a
result, with a large base of the signal B  300 , when the intensity of the received signals is below
the level of interference, the transmission of information is carried out with an error probability less
10 6 , which characterizes its high reliability. For digital binary signals, the use of the proposed
method increases the reliability of the received information, reducing the probability of an error by
10  20 дБ at low  3  5 дБ  signal-to-noise ratios and a large signal base.
IV. CONCLUSION
Thus, the proposed method of correlation reception of UWB signals provides a higher
reliability of reception of binary symbols in noise conditions, when the noise level is equal to or
exceeds the signal level. The method can find wide application both in the reception and
determination of single impulse signals and their various sequences, as well as in information
systems with increased noise immunity, which use complex signals with a large base.
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I. ВСТУП
В наш час значну увагу приділяють розвитку технологій обробки матеріалів і
середовищ за допомогою нетермічної плазми атмосферного тиску (НПАТ), зокрема для
хімічних і біомедичних застосувань, включаючи обробку поверхні металів, знешкодження
токсичних газів і шкідників у аграрному секторі [1,2]. Створення НПАТ, як правило,
потребує нетермічних високовольтних електричних газових розрядів з напругою одиницідесятки кіловольт. Класифікація розрядів як нетермічних означає, що в них не
використовується термоелектронна емісія катода і теплова іонізація газу. Перспективною
формою такого розряду є коронний розряд з оголеними металевими електродами, наприклад,
в коаксіальній системі з центральнім дротовим катодом і трубчатим анодом [2-5], тому він
вибраний для дослідження в даній роботи.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Фізико-математичне моделювання суттєво полегшує дослідження високовольтних
розрядів для НПАТ, замінюючи трудомісткі та затратні експерименти, однак воно
недостатньо розвинене і тому потребує свого розвитку. На даний час існують різні методи
розрахунку напруги виникнення коронного розряду [3-6], але є потреба визначати і інші
характеристики розряду. Тому за мету даної роботи вибрано визначення розподілів
потенціалу і густини (концентрації) заряджених частинок в міжелектродному проміжку,
густини іонних і електронних струмів на електродах, а також визначення впливу геометрії,
напруги і температури газу на параметри розряду в коаксіальній системі з дротовим катодом
в азоті.
III. ОПИС МОДЕЛІ РОЗРЯДУ
Система електродів представлена на рис. 1. Внутрішній катод являє собою тонкий дріт
діаметром 2R1, діаметр зовнішнього трубчатого електрода 2R2, їх довжина – 30 см. Розряд
передбачається дифузним, симетричним і однорідним вздовж осі. Вважається, що
температура Т і фонова щільність N робочого газу (азоту) постійні між електродами. Таким
чином, модель є одновимірною в радіальному напрямку між електродами і описує поведінку
заряджених частинок за допомогою рівнянь в гідродинамічному дрейфово-дифузному
наближенні. Для цього використовуємо рівняння для локального балансу частинок,
самоузгоджено пов'язаних с рівнянням Пуассона для локального електричного поля:
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де n, µ і D – густина, рухливість і коефіцієнт дифузії частинок (індекси: e – електронів; p –
позитивних і n – негативних іонів молекулярного азоту); q – заряд частинок; e – модуль
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заряду електронів; S – ефективна генерація частинок (за виключенням їх зникнення), E –
напруженість поля, φ – електричний потенціал, ρ – густина просторового заряду, ε0 –
електрична стала, P – тиск азоту N2, k – константа Больцмана.

Рисунок 1 – Коаксіальна система електродів коронного розряду
На електродах прийняті наступні умови для електронів: на катоді має місце вторинна
іонно-електронна емісія, її коефіцієнт γ (2-й коефіцієнт Таунсенда) дорівнює γ = 0,05, на
аноді електрони поглинаються без відбиття. Іони азоту на електродах перетворюються в
нейтральні молекули без відбиття. В міжелектродному проміжку нові електрони і позитивні
іони генеруються в результаті іонізації молекул азоту прискореними електронами, іонізація
описується стандартним рівнянням з використанням 1-го коефіцієнта Таунсенда α. Генерація
негативних іонів, рекомбінація позитивних і негативних іонів і електронів описується
рівняннями приєднання електронів і рекомбінації в стандартній формі з використанням
відповідних коефіцієнтів цих реакцій. Вказані стандартні рівняння і залежності коефіцієнтів
Таунсенда і вказаних реакцій від локальної приведеної напруженості електричного поля
E(r)/N взяті з літератури [7]. Система рівнянь вирішувалась методом кінцевих елементів і
використовувалась схема Шарфеттера–Гаммела для усунення чисельної нестабільності
числової щільності заряджених частинок, пов'язаної з методом кінцевих елементів [7].
IV.

РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗРЯДУ

На рис. 2 і рис. 3 наведені розподіл потенціалу і густини (концентрації) заряджених
частинок по радіусу в міжелектродному проміжку для 2R1 = 0,01 мм, 2R2 = 6 см, напруга
V = 20 кВ, T = 300К. При інших значеннях параметрів вигляд розподілу потенціалу і густини
заряджених частинок змінюється мало.

Рисунок 2 – Розподіл потенціалу в
міжелектродному проміжку

Рисунок 3 – Розподіл густини (концентрації)
заряджених частинок в проміжку

Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
249

Можна бачити (див. рис. 2), що в міжелектродному проміжку утворюються дві області
– одна шириною порядку 1 мм з сильним і швидкозмінним електричним полем поблизу
катода і друга протяжна область дрейфу заряджених частинок вздовж до анода з меншою,
але постійною величиною напруженості поля. В катодній області відбувається інтенсивна
іонізація азоту з генерацією позитивних іонів і електронів (див. рис. 3). У другій області
густина позитивних іонів різко знижується через рекомбінацію i слабу iонiзацiю. Реакція
приєднання електронів до молекул азоту починається практично поблизу поверхні катода і
захватує всю катодну області, в області дрейфу концентрація негативних іонів поступово
знижується, але саме вони разом з електронами забезпечують провідність газового
середовища. Причому роль електронної провідності сильно знижується по мірі наближення
до аноду. Через малу рухливість негативних іонів і, відповідно, високого електричного опору
області дрейфу падіння напруги на цій області становить значну частину розрядної напруги
(~1,5 кВ на в катодній області і 18,5 кВ в області дрейфу, див. рис. 2).
Висока концентрація електронів і позитивних іонів поблизу дротового катода є
позитивним фактором для реалізації процесів газової хімії та іонного азотування металевого
дроту. Висока концентрація негативних іонів у проміжку може бути використана для іонної
обробки матеріалів і біологічних субстанцій, чутливих саме до цього типу іонів.
V. ВИСНОВКИ
Виконано фізико-топологічне моделювання високовольтного коронного розряду з
дротовим катодом при атмосферному тиску азоту в гідродинамічному дрейфово-дифузному
наближенні. Були враховані реакції іонізації азоту електронами, приєднання електронів до
молекул азоту з утворенням негативних іонів, рекомбінація заряджених частинок з
протилежними знаками заряду, вторинна іонно-електронна емісія катода.
Показано, що найбільша концентрація електронів, позитивних і негативних іонів
утворюється поблизу катода. У міру віддалення від катодної області концентрації цих
частинок спадають, проте концентрація негативних іонів – найбільша з усіх заряджених
частинок. Подібні системи з коронним розрядом можна використовувати в процесах газової
хімії, іонного азотування дротових металевих матеріалів і обробки матеріалів і біологічних
субстанцій (бактерій, вірусів, грибків), чутливих до негативних іонів, при відповідному
розташуванні носіїв цих субстанцій поблизу розрядної зони. Для реалізації останнього
доцільно модифікувати конструкцію зовнішнього анода для ефективного вилучення іонів
азоту у зовнішнє середовище.
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I. ВСТУП
Багато електрофізичних процесів, у тому числі плазмових, засновані на використанні
високої напруги (ВН) [1]. Величина і форма ВН залежать від застосування; величина ВН
може становити від одиниць до сотень кіловольт. Широкий діапазон застосувань вимагає
наявності генераторів для широких діапазонів потужностей, тривалості імпульсів і періодів
їх повторення. Оскільки один тип генератора не може забезпечити увесь діапазон можливих
параметрів, використовують різні методи генерації на різних електронних приладах. Дана
робота присвячена обговоренню побудови генератора ВН для плазмової технології, зокрема
імпульсної іонної імплантації, на базі газорозрядного тасітрона.
II. ВИБІР НАПРЯМКУ ПОБУДОВИ ГЕНЕРАТОРА ВИСОКОЇ НАПРУГИ
Відомо, що генератори ВН на основі імпульсних перетворювачів простіше і дешевше
схем з підвищуючими трансформаторами на 50 Гц, ще простіше імпульсні генератори на базі
індуктивних накопичувачів енергії (ІНЕ), тому такий підхід використовується в багатьох
схемах бестрансформаторного живлення [1,2]. Однак генератори з ІНЕ будуються на
ключових електронних приладах, які здатні не тільки включати струм накачування ІНЕ, але і
вимикати його, і чим швидше, тим краще. При цьому прилад в вимкненому стані повинен
витримувати без пробою всю ВН. До таких приладів відносяться транзистори,
двохопераційні тиристори, електровакуумні прилади (ЕВП) і деякі типи газорозрядних
приладів (ГРП) [1-3]. Запропоновано різні підходи до керованого вимикання ГРП, одним з
перспективних є тасітрон зі сітковим керуванням, як у ЕВП. Сучасні тасітрони дозволяють
вимикати струм до 1 кА при напрузі до 25 кВ і більше [3]. Їх основне призначення –
працювати спільно з ємнісними накопичувачами енергії, але цікавим є їх застосування і для
генерації ВН спільно з ІНЕ без використання підвищувальних трансформаторів, але воно
досліджено недостатньо. Його розвиток дозволив би розширити область використання
тасітронів, сприяв би збільшенню їх промислового випуску, і розробці нових конструкцій.
III.

СТРУКТУРА І АНАЛІЗ РОБОТИ ТАСІТРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

Для генерації високовольтних імпульсів була обрана схема, яка представлена на рис. 1.
На схемi еквівалент навантаження Rн підключено зліва до тасітрону S. За своєю
конструкцією та принципом дії тасітрон схожий на водневий тиратрон [1,3], але є одна
відмінність – дрібноструктурна сітка. Недоліком такої сітки є її сильне нагрівання, тому
конструкція сітки повинна добре розсіювати тепло. Часова діаграма роботи генератора
представлена на рис. 2. Тасітрон вмикається під час подачі позитивної напруги ug на сітку та
ініціювання газового розряду в проміжку катод-сітка з подальшим переносом розряду на
анод; після цього починається накачування ІНЕ. При подачі негативної напруги ug на сітку в
іонній оболонці навколо неї створюється потенціальний бар’єр для електронів на їх шляху до
анода, і анодний струм iS вимикається, а струм ІНЕ (іL) іде до навантаження Rн. Завдяки
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високій стабільності моментів включення і виключення і малому часу деіонізації
післярозрядної плазми, таситрон може комутувати імпульси тривалістю =0,1-100 мкс з
частотою повторення імпульсів до декількох сотень кілогерц. Максимальне значення
напруги на навантаженні Uн.макс = US.макс відповідає напрузі, яку витримує тасітрон без
мимовільного переходу в провідний стан.

Рисунок 1 – Схема генератора iмпульсiв високої напруги. E – джерело
живлення, L – ІНЕ (індуктивний накопичувач енергії), Rн –
навантаження, S – тасітрон, СУ – система управління тасітроном

Рисунок 2 – Часова діаграма роботи генератора. Часовий масштаб подій
розтягнутий на стадіях включення і виключення тасітрону
У період [t0, t1] формується розряд між катодом і анодом тасітрону і він переходить в
нормальний провідний стан. Час формування розряду – близько 0,1 мкс. У період [t2, t3, t4 або
t5] відбувається деіонізація плазми в тасітроні і відновлюється його електрична міцність. Час
відновлення – близько 0,5-2 мкс. Причому в період [t2, t3] концентрація післярозрядної
плазми залишається досить великою, зберігається майже нормальна провідність тасітрону і
триває накачування ІНЕ, потім провідність різко спадає. У зазначені періоди потужність
теплового навантаження на тасітрон pS - максимальна. У період максимальної провідності
тасітрону [t1, t3] падіння напруги на ньому дорівнює розрядному uS = Uр, складає 50-100 В і
слабо залежить від струму. Це дозволяє замінити тасітрони еквівалентним генератором
зустрічної напруги Uр при розрахунку електричного кола під час накачування ІНЕ.
Тривалість позитивної частини керуючого імпульсу до сітки ug можна скоротити, але до
Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
252

величини не менше часу формування (на практиці – до декількох мікросекунд), і перейти до
двоімпульсного управління (короткий відпираючий імпульс і довгий вимикаючий). Це
знижує теплове навантаження на сітку. Тривалість накачування ІНЕ визначається заданими
параметрами схеми і режимом роботи генератора, тасітрони допускають накачування
тривалістю десятки-сотні мікросекунд при достатньому охолодженні сітки.
У період накачування ІНЕ його струм визначається формулою (1), якщо знехтувати
внутрішніми опорами джерела живлення та ІНЕ і динамічним опором тасітрону, і покласти,
що опір навантаження Rн дуже великий, а його струм дуже малий:
iL = (E–Uр)(t–t1)/L + i1,
(1)
де i1 – залишковий струм в ІНЕ перед включенням тасітрону. При отриманні даної формули
використовували відомий закон самоіндукції з наступним інтегруванням. Величина i1
визначається ступенем розряду ІНЕ в період [t3, t6], коли тасітрон вимкнений. Діаграми на
рис. 2 також представляють динаміку генерації імпульсу ВН в період розрядки ІНЕ з різним
запасом енергії. Поточна величина напруги на навантаженні визначається виразом (2)
uн = (iL – iS)Rн
(2)
і досягає максимального значення Uн.макс в моменти t4 або t5. Якщо знехтувати втратами
енергії в тасітроні в період деіонізації, отримуємо формулу (3)
Uн.макс = iL.3Rн = US.макс.
(3)
Передній фронт імпульсу напруги фронту становить кілька мікросекунд, на його
величину впливає не тільки процес деіонізації післярозрядної плазми в тасітроні, але і
паразитні ємності, і втрати енергії в схемі. Потім починається експоненціальний спад
напруги на навантаженні і формується задній фронт імпульсу. Якщо знехтувати втратами
енергії в тасітроні в період деіонізації, отримуємо вираз (4) для поточної напруги на
задньому фронті
uн = E + iL.3Rexp[–R(t–t3)/L],
(4)
де R – опір всього ланцюга, включаючи опір навантаження Rн, активний опір ІНЕ і
внутрішній опір джерела первинного живлення. Суцільними лініями на рис. 2 показані
діаграми для випадку, коли ІНЕ розряджається в період [t5, t6], а штрих-пунктирною лінією
показані діаграми для випадку, коли ІНЕ повністю розряджається за час менше періоду [t4,
t6]. Неповний розряд ІНЕ дозволяє отримувати більшу амплітуду імпульсів. Такий розряд
ІНЕ має місце при роботі в частотному режимі з короткою тривалістю вимкненого стану
тасітрону. В цьому випадку можна отримувати на навантаженні майже прямокутні імпульси
напруги. Чим більше відношення R/L, тим сильніше розряджається ІНЕ під час генерації
імпульсу напруги.
IV. ВИСНОВКИ
Розглянуто особливості генерації ВН з використанням ІНЕ та тасітрону, як ключового
приладу. При цьому можна не використовувати високовольтний трансформатор. З
експериментальним зразком тасітрона були отримані імпульси напруги до 15 кВ при струмі в
навантаженні 20 А, тобто імпульсна потужність живлення навантаження складала 300 кВт.
Це дозволяє розглядати даний тип генератору як перспективний для плазмової іонної
імплантації, оскільки завдяки властивостям ІНЕ струм в навантаженні не може бути більш
струму ІНЕ, а це мінімізує шкоду від дугоутворення на об’єкті іонно-плазмової обробки.
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I. ВСТУП
За умов стрімкого зростання темпів життя в інформаційному суспільстві актуалізується
дослідження біометричних параметрів життєдіяльності людини в умовах реального часу.
Одним із перспективних напрямів розвитку медичних технологій та мікросистемної техніки
є розробка компактних пристроїв моніторингу артеріального тиску (АТ).
Проблема багатьох існуючих портативних пристроїв вимірювання АТ полягає в
можливості реєстрації тільки пульсового тиску, тобто різниці між систолічним (САТ) та
діастолічним (ДАТ) тиском, та не дозволяють визначити самі значення цих величин.
Наприклад, різниця між САТ і ДАТ складає 40 мм рт.ст., але чи це 120/80 чи 180/140 в
реальності невідомо, оскільки програмно портативні пристрої налаштовані на параметри
середньостатистичної людини, і пристрій покаже 120/40.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
На сьогоднішній день артеріальний тиск (АТ) визначають трьома найбільш
розповсюдженими
методами:
аускультативним,
осцилометричним
та
фотоплетизмографічним. Аускультативний метод базується на вислуховуванні звуків в
плечовій або підколінній артерії, які з’являються при поступовому послабленні тиску на
артерію. Цей спосіб вимірювання АТ є загальновизнаним у всьому світі і вважається
еталоном точності, однак має суб’єктивний характер, що залежить від шумів в приміщенні,
правильному розміщенні мікрофона над артерією та індивідуальних особливостей (слух,
координація) діагноста.
Осцилометричний метод [1] на сьогодні є доволі розповсюдженим в автоматичних
вимірювачах тиску — автоматичних або напівавтоматичних тономертах. Суть методу: при
ступінчатому знижені тиску в манжеті, в ній виникають коливання повітря (осциляції), що
відповідають пульсаціям здавленої артерії, початок появи пульсацій відповідають САТ,
початок різкого зменшення пульсацій відповідають ДАТ. Тонометри не залежать від
особливостей діагноста, однак залежить від якості приладу та мають достатньо великі
розміри, навіть портативні.
Фотоплетизмографічний (оптичний) метод [2] дозволяє вимірювати АТ портативними
пристроями без застосування манжети. В його основі лежить давач, що складається з світлота фотодіоду. Перший служить джерелом світла, а другий — фотоприймачем. Ці давачі
зазвичай розміщенні в одній площині і працюють на відбиття. Потік світла що відбився
утворює у фотодіоді електричний сигнал, який пропорційний цьому потоку. Перевагою
оптичного методу є можливість неінвазивного безманжетного вимірювання. Але пристрої на
основі таких давачів не відображають значення САТ і ДАТ, а можуть реєструвати тільки
значення пульсу або пульсового тиску.
Наразі більшість заявлених портативних пристроїв вимірювання АТ [3, 4] базуються на
застосуванні оптичного методу і відповідно реєстрації тільки пульсового тиску. Поки єдиним
виключенням є розробка компанії Omron, що була нещодавно презентована — розумний
годинник HeartGuide [5], що використовує осцилометричний метод вимірювання АТ. На
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зовнішній стороні ремінця годинник оснащений манжетою, як стаціонарний тонометр.
Вимірювання починаються, коли рука користувача знаходиться на одному рівні з серцем.
Коштує він близько 800$. До недоліків пристрою можна віднести високу ціну та можливість
підтримки годинника тільки на території США.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інноваційний підхід в розв’язанні проблеми моніторингу АТ портативними пристроями
в реальному часі полягає в безперервному носінні безманжетного компактного пристрою у
вигляді годинника, що включає в себе авторський комбінований давач реєстрації АТ [6].
Запропонований давач поєднує в собі п’єзоелектричний актуатор (ПЕ), що буде
створювати надлишковий тиск на артерію та тензорезистивний сенсор (ТР), який
реєструватиме значення АТ. При цьому головна технічна ідея полягає у збільшенні точності
вимірювання АТ та мініатюризація пристрою, а також дозволить визначати реальні значеня
САТ та ДАТ. На рис. 1 показано варіанти конструкції давача АТ, який можна реалізувати у
формі квадрата, циліндра чи прямокутника. Усі елементи давача розміщені на основі 1. У
випадку конструкції циліндричної форми (рис. 1, а) на основі 1 розташований сам ПЕ
актуатор 2 до якого прикріплено мембрану 3 з розміщеним ТР сенсором 4. ТР сенсор у свою
чергу складається з чотирьох ТР у вигляді провідників 5 підключених в мостову схему. Якщо
ж розглядати квадратну чи прямокутну форму давача (рис. 1, б), то у цьому випадку ПЕ
актуатор 2 складається з двох частин, між якими розміщена мембрана 3 з ТР сенсорами 4.
Незалежно від варіанту виконання ПЕ актуатор має блочну конструкцію з паралельним
ввімкненням плівкових п’єзоелементів.
Для зовнішнього м’якого контакту давача з зап’ястям користувача пропонується
покрити його м’якою мембраною. Фактично, замість ТР сенсора можна використовувати і
оптичний сенсор, але в цьому випадку захисна мембрана має бути оптично прозорою.

а

б

Рисунок 1 — Загальний варіант конструкції давача АТ:
а — давач циліндричної форми;
б — давач прямокутної/квадратної форми.
Принцип роботи комбінованого давача такий. Після запуску режиму вимірювання АТ
ПЕ актуатор починає збільшуватися в висоту, тим самим створюючи тиск на променеву
артерію зап’ястя людини до тиску на 10 – 20 мм рт. ст. вище того, при якому пульс перестає
фіксуватися ТР сенсором. Невелика пауза і АТ, що був створений ПЕ актуатором, починає
поступово зменшується. Водночас під дією потужних поштовхів крові, що проходять крізь
стиснути ділянку артерії в момент систоли, з’являються пульсації, що деформують
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мембрану, на якій встановлені ТР сенсори. Значення САТ буде відповідати тиску, який
створює ПЕ актуатор в цей момент. ДАТ визначається в момент різкого послаблення
пульсацій за допомогою ТР сенсорів. Для обробки даних з ТР сенсорів та управління
роботою ПЕ актуатора застосовується мікроконтролер.
Як зазначалося раніше, зовнішній вигляд портативного пристрою нагадує годинник
(рис. 2) і за функціоналом не відрізняється сильно від наявних на ринку фітнес браслетів. За
бажанням запропонований спосіб вимірювання АТ можна додати в уже наявні трекери.

Рисунок 2 — Варіант конструкції пристрою
Сам давач АТ розташований на кінці ремінця (показано стрілкою на рис. 2), його
положення регулюється таким чином, щоб розміщуватися на променевій артерії на зап’ясті
користувача. Отвори на ремінці дають змогу встановити положення давача спочатку
відносно корпусу, а потім відрегулювати діаметр обхвату зап’ястя. Електричний контакт
давача та корпусу здійснюється через контакти розташовані на внутрішньому боці корпусу
та всередині ремінця.
IV. ВИСНОВКИ
Використання описаного портативного пристрою дозволить реєструвати дійсний
артеріальний тиск з мінімальною похибкою та відслідковувати зміну тиску впродовж тижня
чи місяця.
Таким чином, за допомогою розробки авторського комбінованого давача у складі
портативного пристрою, буде розв’язано проблему точності та можливість безперервного
моніторингу артеріального тиску безманжетними портативними системами. Такий підхід
створює нові можливості для користувачів та медичних працівників, що зможуть своєчасно
отримувати інформацію про відхилення АТ людини з метою попередження серцевих нападів
та інсультів.
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I. ВСТУП
Перспективним підходом до забезпечення заданої достовірності передавання
інформації у безпроводових мережах наступного покоління є застосування кодів з малою
щільністю перевірок на парність. Для декодування даних кодів широко використовується
метод ітеративного декодування на основі розповсюдження довіри. Проте застосування
даного методу декодування для коротких кодів даного класу, що переважно застосовуються
на практиці, призводить до необхідності оптимізації їх параметрів.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В роботі [1] представлено метод оптимізації кодів з малою щільністю перевірок на
парність зі спеціальною структурою, що заснований на процедурі еволюції щільності та
методі диференційної еволюції. Наявність спеціальної структури у даних кодів суттєво
обмежує їх застосування на практиці.
У роботі [2] запропоновано підхід до оптимізації кодів з малою щільністю перевірок на
парність для систем оптичного зв’язку у вільному просторі. В основі представленого підходу
лежить спільне використання процедури асиметричної еволюції щільності та різних
процедур еволюційної оптимізації. Даний метод оптимізації характеризується великою
обчислювальною складністю через необхідність паралельного застосування еволюційних
процедур.
Для оптимізації дуже коротких кодів даного класу в роботі [3] запропоновано
концепцію «декодер у циклі» з використанням генетичного алгоритму. В даному підході
здійснюється оптимізація перевірочної матриці обраного коду в цілому, що призводить до
значного зростання обчислювальної складності при збільшенні довжини коду.
З проведеного аналізу випливає, що для вирішення задачі оптимізації коротких кодів з
малою щільністю перевірок на парність доцільно застосовувати різноманітні біоінспіровані
процедури. При цьому актуальними є дослідження, присвячені оцінці ефективності даного
підходу для заданих умов передавання інформації.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для підвищення ефективності коротких кодів з малою щільністю перевірок на парність
у каналах зв’язку з адитивним білим гауссовим шумом (АБГШ) у роботі [4] запропоновано
проводити біоінспіровану оптимізацію їх параметрів на основі процедури летучих мишей.
Основні етапи запропонованого підходу полягають у наступному.
Етап 1. Вибір параметрів коду та характеристик каналу зв’язку з АБГШ.
Етап 2. Біоінспірована оптимізація розподілу степенів символьних вершин графу
Таннера для заданих параметрів коду.
Етап 3. Отримання ансамблю нерегулярних кодів з малою щільністю перевірок на
парність.
У даному підході ключовим є другий етап, на якому здійснюється генерування
множини розподілу степенів символьних вершин графу Таннера з використанням
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біоінспірованої процедури летучих мишей, методу PEG побудови графу Таннера та
комп’ютерного моделювання процесу передавання інформації по каналу зв’язку з АБГШ.
На рисунку 1 наведено порівняння характеристик отриманих оптимізованих
нерегулярних (504, 252) кодів з малою щільністю перевірок на парність з випадковими
кодами при різних значеннях максимальної степені у розподілі степенів символьних вершин
графу Таннера.

Рисунок 1 – Залежність коефіцієнту помилок від відношення сигнал/шум для випадкових та
оптимізованих нерегулярних (504, 252) кодів з малою щільністю перевірок на парність:
1 – випадковий нерегулярний код (максимальна степінь 50); 2 – оптимізований нерегулярний
код (максимальна степінь 50); 3 – випадковий нерегулярний код (максимальна степінь 15);
4 – оптимізований нерегулярний код (максимальна степінь 15)
З отриманих результатів слідує, що при максимальній степені «50» у розподілі степенів
символьних вершин графу Таннера оптимізований нерегулярний (504, 252) код має
ефективність близьку до випадкового коду, а при максимальній степені «15» – перевершує
характеристики випадкового коду у області високих значень відношення сигнал/шум.
IV. ВИСНОВКИ
Застосування представленого біоінспірованого підходу дозволяє отримати короткі коди
з малою щільністю перевірок на парність з покращеними характеристиками для моделі
каналу з АБГШ. Регулювання обчислювальної складності знаходження оптимізованих кодів
може здійснюватися шляхом зміни параметрів біоінспірованої процедури летучих мишей.
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Монофлорне бджолине обніжжя з Acer spp.:
його якість та безпечність у харчуванні
Леонора Адамчук, Владислав Сухенко
Національний університет біоресурсів і природокористування України
м. Київ, Україна
I. ВСТУП
Бджолине обніжжя – складний рослинно-тваринний продукт, що є сукупністю
пилкових зерен зібраних бджолою у грудочку, яку ферментовано секретом слинних залоз та
нектаром рослин. Ботанічний склад однієї грудочки бджолиного обніжжя у більшості
випадків монофлорний (з одного виду рослин), тому що зібраний однією бджолою [1, 2]. Але
пасічники отримують сукупність таких грудочок від різних бджіл сім’ї чи навіть всієї пасіки,
тому в результаті бджолине обніжжя – поліфлорне. Поліфлорність обніжжя не є ознакою
погіршення якості продукту. Ряд вчених вважає, що поліфлорне обніжжя корисніше за
монофлорне, і завдяки своєму біологічному різноманіттю складників воно містить більше
мінералів та вітамінів [3, 4, 5]. Однак, з початком використання бджолиного обніжжя, як
профілактично-лікувального продукту та інгредієнта при розробці рецептури харчових
продуктів, виникає необхідність одержання продукту з відомим і стабільним хімічним
складом. А це можливо тільки за умови однакового ботанічного походження, тобто
монофлорного [6, 7, 8]..
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивчення класифікаційних ознак монофлорного бджолиного обніжжя (морфологія
обніжки за видом пилконосних рослин, ботанічне походження, період сезону одержання,
гомогенність, поліфлорність, сформованість пилкової грудочки), які формують безпечність
та якість продукту, знаходиться на початковому етапі і потребує продовження та
поглиблення наукової думки.
Метою досліджень було встановити безпечність і якість обніжжя, отриманого під час
цвітіння видів Acer spp.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для визначення ступеня монофлоності, підраховували 100 обніжок у середній пробі та
визначали % пилкових грудочок з Acer spp. Встановили, монофлорність загального збору на
рівні 90 %. За цього, у поліфлорному зборі, знаходилися гомогенні пилкові грудочки різних
видів рослин у кількості не більше 30 % по кожному виду. У результаті оцінювання за
шкалою сформованості, встановили, що у монофлорному обніжжі пилкові грудочки
відповідали 5-ти балам. У поліфлорному зборі, залежно від ботанічного походження рівень
сформованості відрізнявся і знаходився у межах від 2 до 5-ти балів.
Встановили, що у середньому, довжина пилкової грудочки з Acer spp. становить 3,87
мм, а ширина – 3,35 мм (n=30). Переважно, пилкові грудочки мали правильну форму (нирки),
не мали розколів та були щільно сформовані. Під час дослідження їх гомогенності, не було
виявлено пилкових зерен інших видів рослин, більше одного 1 %, що дає підставу вважати
отримане бджолине обніжжя гомогенним. За органолептичними та фізико-хімічними
показниками отримане монофлорне бджолине обніжжя відповідало вимогам ДСТУ, що
свідчить про дотримання технології його одержання та первинної обробки, а також
сприятливих екологічних передумов кормової бази у ареалі пилкозбиральної льотної
діяльності бджіл. За дослідженими показниками безпеки, ураженості комахами і ознак
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бродіння, отруйні домішки, радіонукліди, плісневі гриби, кишкові палички, стафілокок,
сальмонела та інші патогенні мікроорганізми – не було виявлено. За вмістом протеїну,
монофлорне бджолине обніжжя з Acer spp. поступалося поліфлорному на 8 % відносно всієї
маси продукту. Ймовірно, низький вміст протеїну може слугувати видовою відмінністю
бджолиного обніжжя з Acer spp.
Біологічну активність бджолиного обніжжя досліджували за загально прийнятими
міжнародними методиками за вмістом флавоноїдів, поліфенолів, фенольних кислот та
антиоксидантною активністю. За показником pH, монофлорне і поліфлорне обніжжя
відповідало вимогам стандарту. pH монофлорного обніжжя була зміщена у бік кислотності
на 8 %. У поліфлорному обніжжі було виявлено найменше флавоноїдів, лише 4 %, що менше
за норму визначену у стандарті на 0,5 %. За цього, кількість флавоноїдів у монофлорному
обніжжі перевищувала норму визначену стандартом на 4 %. Окиснюваність досліджуваних
зразків була однаковою.
Згідно отриманих даних, монофлорне обніжжя переважало поліфлорне за всіма
досліджуваними показниками біологічної активності. А саме, за вмістом поліфенолів на 11
мг GAE/г, флавоноїдів – 15,5 мг QE/г, фенольних кислот – 1,4 мг CAE/г, антиоксидантною
активністю у водному розчині – 56,5 % і спиртовому – 4,7 %. Таким чином, ми спростовуємо
поширену думку про те, що поліфлорне бджолине обніжжя за рахунок вмісту пилку з різних
видів рослин має кращі біологічно-активні властивості у порівнянні до монофлорного..
IV. ВИСНОВКИ
Монофлорне бджолине обніжжя з Acer spp. відповідає вимогам ДСТУ. Доведена його
висока біологічна активність, що вказує на перспективи використання обніжжя з Acer, як
харчової добавки або у фармацевтиці. Довжина пилкової грудочки з Acer spp. у складі
монофлорного обніжжя становить 3,87 мм, а ширини – 3,35 мм (n=30). За вмістом протеїну,
монофлорне бджолине обніжжя поступалося поліфлорному на 8 % відносно всієї маси
продукту. Однак, переважало поліфлорне за показниками біологічної активності: вмістом
поліфенолів на 11 мг GAE/г, флавоноїдів – 15,5 мг QE/г, фенольних кислот – 1,4 мг CAE/г,
антиоксидантною активністю у водному розчині – 56,5 % і спиртовому – 4,7 %.
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Деякі аспекти модернізованого
гідромеханічного способу спорудження
свердловин
Андрій Ігнатов, Євгеній Коровяка, Валерій Расцвєтаєв
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
м. Дніпро, Україна
I. ВСТУП
Найбільш важливим, та таким, що визначає ефективність процесу спорудження
свердловин різного призначення, є питання вибору відповідного породоруйнівного
інструменту. Причому останній, в переважній більшості випадків, цілком зумовлює технічні
й технологічні умови буріння.
Поява значного числа типів породоруйнівного інструменту пов’язана із
різноманітністю фізико-механічних властивостей гірських порід, умовами їх залягання,
призначенням свердловин та є наслідком реалізації певного способу буріння. Важливим є і
те, що цикл роботи руйнівного інструменту повинен характеризуватися сталими
максимальними показниками швидкості поглиблення вибою свердловини у гірському масиві
– це унеможливить, наприклад, негативний прояв факторів стійкості стінок означеної
виробки. Паралельно із зазначеним, породоруйнівний інструмент повинен володіти
достатнім ресурсним потенціалом роботи, який виключить необхідність його частої заміни і
буде вагомим чинником зменшення непродуктивних витрат часу і енергії при бурінні.
Вказане може бути досягнуто лише на підставі оптимізації основних складових акту
руйнування гірської породи на вибої свердловини та раціоналізації процесів взаємодії
окремих елементів складного, за конструкцією і функціональним призначенням, бурового
снаряду.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В даний час намітилася стійка тенденція в напрямку удосконалення існуючих й
розробки сучасних способів буріння ті їх інструментального супроводження [1]. Підставою
для вказаних робіт є створення ефективних, але порівняно дорогих, конструкційних
матеріалів [2], модернізація систем приводу бурових агрегатів [3], розробка раціональних
складових вибійних компонувань бурильної колони [4], і, об’єктивні обставини –
ускладнення геолого-технічних й термобаричних умов спорудження свердловин [5].
Дещо альтернативним підходом до проблематики підвищення рівня якості і технікоекономічних показників бурових робіт, можна вважати запропонований фахівцями кафедри
нафтогазової інженерії та буріння (НГІБ) Національного технічного університету (НТУ)
«Дніпровська політехніка» методологічний варіант технології спорудження свердловин, що
має за базу гідромеханічну складову [6]. Отримані на сьогодні лабораторні й промислові
результати досліджень за вказаним напрямком, дозволяють стверджувати наявність у
гідромеханічного способу цілком певних переваг, які є засадничими для набуття ним ознак
широко застосовуваної технології спорудження свердловин широкого спектру призначення.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Акт поглиблення свердловини являється результатом роботи відповідного інструменту
– об’єкту трансформування режимних складових: осьового навантаження, частоти обертання
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й витрати очисного агенту в параметричний процес руйнування гірських порід на вибої.
Хоча перелічені режимні складові є взаємно залежними, вплив кожної з них на механічну
швидкість поглиблення проявляється в великих межах і підпорядковується цілому спектру
геолого-технічних умов.
Для проведення подальших досліджень, в якості основного базового чиннику було
прийнято режимний параметр – осьове навантаження з додатковим функціональним
фактором – швидкістю прикладення.
На відміну від багатьох інших способів буріння, гідромеханічний із застосуванням
вільних породоруйнівних куль [7], дозволяє в широкому діапазоні регулювати швидкість
прикладення осьового навантаження, а це надає можливість регулювання наслідків руйнівної
дії активних куль, про що свідчать дані таблиці 1.
Таблиця 1 – Параметри процесу руйнування гірських порід ударами куль
Результати процесу руйнування
Приблизний об’єм
Глибина лунки
Номінальне значення
лунки руйнування Vр
Матеріал взірців
руйнування, мм
швидкості прикладення
103, мм3
досліджуваних порід
навантаження v, м/с
Діаметр руйнівних куль dк, мм
6
8
6
8
20
5,7
6,0
0,784
0,836
граніт
крупнозернистий
30
6,4
6,8
1,048
1,129
20
5,1
5,6
0,684
0,769
граніт
дрібнозернистий
30
5,5
5,9
0,893
0,968
Дані таблиці 1 свідчать про існування цілком визначеного інтегрального зв’язку між
розмірами куль dк, швидкістю їх руху (швидкістю прикладення навантаження) v та об’ємом
зруйнованої породи Vр, який із збільшенням перелічених параметрів стійко зростає.
Оскільки проведеними раніше дослідженнями [6], було переконливо доведено
раціональність диференціювання в модернізованих гідромеханічних пристроях операцій з
обробки центральної й периферійної частин вибою свердловин, вказана обставина була
покладена в основу конструкції пристрою для буріння свердловин [8] – рисунок 1.

Рисунок 1 – Пристрій для гідромеханічного буріння
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Пристрій, що представлений на рисунку 1, працює так: при виникненні циркуляції
промивальної рідини у внутрішній частині корпуса 1 починається активний рух куль 3, які
взаємодіють з породою вибою і руйнують її. В привибійній зоні потік рідини розділяється на
складові, одна з яких, разом із породоруйнівними кулями, піднімається уверх до
струминного апарату 2, а інша, збагачена продуктами руйнування, виходить у затрубний
простір між торцем і корпусом коронки 4 та вибоєм і стінками свердловини відповідно.
Наявність коронки 4 в нижній частині пристрою необхідна для формування прямокутного
профілю вибою свердловини за рахунок руйнування його криволінійних стінок, виникнення
яких обумовлено технологічною схемою буріння та призводе до зменшення механічної
швидкості буріння або до повної зупинки процесу поглиблення, особливо в дуже міцних
породах. За прямокутної форми забою свердловини руйнування гірського масиву
здійснюється виключно кулеструминним способом, а гідроударник 6 знаходиться у
неробочому стані; промивна рідина, що подається насосом, вільно проходить через
відповідно сполучені циркуляційні канали самого гідроударника та струминного апарата 2.
Однак із збільшенням кривизни вибою в контакт вступає спеціалізована коронка 4, яка за
рахунок механічної взаємодії з криволінійною периферійною частиною вибою свердловини
разом із корпусом 1 апарата переміщується уверх. Це в свою чергу призводить до зімкнення
шліцьових роз'їмів 8 та перекриття клапаном 9 отвору в поршні 10. Таким чином
гідроударник 6 включається до роботи. Під дією миттєвого росту тиску клапан 9 разом із
поршнем-ударником 10 з великою швидкістю рухається униз, стискає силові пружини 11 і
12. Поршень-ударник 10, під дією набутої кінетичної енергії, рухається униз, і, в кінці ходу,
здійснює удар по ковадлу 7 – додаткового конструктивного елемента корпуса 1 струминного
апарата 2. Ударні імпульси передаються корпусом 1 та спеціалізованою коронкою на
породоруйнівні кулі 3, які утримаються в крізних пазах 5. Достатньо велика кількість пазів
необхідна для гарантованого утримання куль 3 та надійної передачі на них ударних
навантажень. При цьому з’являється можливість розширення діапазону використання такого
типу гідромеханічних пристроїв навіть у надміцних породах.
IV. ВИСНОВКИ
Показана перспективність застосування гідромеханічного способу руйнування гірських
порід. За рахунок забезпечення саморегулювання в самому модернізованому
гідромеханічному пристрої, передавання постійних ударних імпульсів на породоруйнівні
кулі, обертання та осьового навантаження, на вибої свердловини реалізується
якнайефективніший механізм руйнування міцних порід, а саме ударно-обертальний; при
цьому кулі одночасно руйнують породу на вибої та формують його периферійну зону;
зазначене, в свою чергу, призводить до значного росту механічної, а особливо рейсової
швидкості буріння.
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I. ВСТУП
Однією із головних задач будівельної галузі в сучасних умовах є створення нових
ефективних матеріалів, поліпшення їх якісних і теплофізичних та спеціальних властивостей.
Для вирішення проблем по зниженню собівартості кінцевої продукції будівництва і
скороченню витрат природної сировини, паливно-енергетичних і інших ресурсів, особлива
увага відводиться розширенню використання промислових відходів. Із цим ресурсним
джерелом, як підтверджують проведені дослідження, пов’язані значні резерви по підйому
виробництва і його подальшій інтенсифікації 1-2.
В сучасних умовах експлуатації об’єктів житлового фонду одночасно з підвищенням
теплозахисних характеристик огороджувальних конструкцій будівлі актуальною є проблема
зменшення рівнів електромагнітного забруднення приміщень [3]. В промислових містах
середній рівень ЕМВ створений штучними джерелами випромінювання, перевищує
природний рівень в сотні разів. Значна частина населення великих міст піддається
шкідливому впливу електромагнітного опромінення з рівнями надзвичайно шкідливими для
здоров’я людини, які перевищують 5 мкВт/см2 [4].
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В результаті проведених аналітичних досліджень встановлено, що перспективним
будівельним матеріалом для тепломодернізації житлових об’єктів котрий зменшує рівень
електромагнітного забруднення приміщень є використання композиційних металонасичених
бетонів ніздрюватої структури. В роботах [5-6] авторами доведено зменшення рівня ЕМВ, в
результаті використання у складі сировинних сумішей дрібнодисперсних металевих шламів
сталі ШХ-15 при формуванні поризованої структури ніздрюватого бетону. Автори в роботі
[7] встановили, що металонасичений ніздрюватий бетон володіє широким спектром
радіозахисних та теплозахисних властивостей. Мінеральний заповнювач і металевий
порошок приймають активну участь в процесі утворення структури метало-цементних
композицій.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В будівельній практиці для
підвищення теплозахисних характеристик
огороджувальних конструкцій значну популярність здобули ніздрюваті бетони. Технологічні
параметри виготовлення бетонів ніздрюватої структури передбачають використання
традиційних мінеральних в’яжучих, добавок і заповнювачів. Можливість отримання
композиційного матеріалу, здатного підвищувати теплоізолювальні характеристики
огороджувальних конструкцій будівель і одночасно зменшувати рівень ЕМВ, було
реалізовано в результаті використання дрібнодисперсного металевого заповнювача у складі
будівельної сумішей [8-9]. Завдяки використанню у складі дрібнозернистого бетону
металевих порошків та металевого шламу сталі ШХ-15 був отриманий новий різновид
спеціальних бетонів – бетел-м.
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Бетел-м можна віднести до класу напівпровідних композиційних матеріалів. Завдяки
хорошій адгезії мінерального в’яжучого і частинок металевого порошку, наявності в складі
композиційного матеріалу підвищеної кількості залізовміщуючих гідросилікатів та інших
новоутворень цементного каменю, він може бути представлений як композиційний
напівпровідний матеріал з широким діапазоном теплофізичних, фізико-механічних,
електромагнітних і радіозахисних властивостей.
Шліфувальні шлами сталі ШХ-15 необхідно розглядати як спеціально підготовлений
наповнювач для виготовлення композиційного радіозахисного матеріалу. Під гомогенною
оксидною плівкою, яка утворюється в результаті механічних операцій обробки металу
утворюється змішана зона металу і оксидів.
Композиційна металонасичена матриця володіє поліфункціональними властивостями.
В результаті проведених досліджень встановлено, що металонасичений бетон можна
використовувати для виготовлення конструкцій зовнішнього оздоблювально-захисного
покриття будівель. Ніздрюватий металонасичений бетон володіє низьким коефіцієнтом
відбиття ЕМВ, котрий не перевищує 17% і високими показниками поглинання
електромагнітного випромінювання в діапазоні частот 4-30 ГГц. Теплозахисні
характеристики виробів, виготовлених з ніздрюватого металонаповненого бетону
забезпечуються наявністю в структурі матеріалу великої кількості пор і використанням у
складі сумішей високотеплоінерційного компоненту [9].
Нами проводені дослідження, що до вивчення формування структури метало-цементної
композиції. Встановлено, мінеральний заповнювач і металевий порошок приймають активну
участь в процесі утворення структури метало-цементної композиції, що виражається в зміні
кінетики значень пластичної міцності, і в подальшому відображається на фізико-механічних і
радіозахисних властивостях матеріалу.
IV. ВИСНОВКИ
Використання композиційного металонасиченого ніздрюватого бетону забезпечить
покращення комфортних умов всередині приміщень, а також дозволить одночасно вирішити
екологічну проблему – утилізувати промислові відходи.
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Регулювання властивостей керамічних шлікерів
для виробництва радіопрозорих керамічних
матеріалів на основі фаз віллеміту та цельзіану
Карина Білогубкіна, Олена Федоренко
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
м. Харків, Україна
I. ВСТУП
Радіопрозорі матеріали (РПМ) широко використовують в антенних обтічниках літаків і
ракет для захисту антенних систем різного призначення від зовнішніх факторів, для
облаштування об’єктів прихованого радіоспостереження, а також в прискорювачах і
електронних приладах для забезпечення передачі електромагнітної енергії між відсіками
приладу. Як відомо, радіопрозорі матеріали (РПМ) відрізняються низькими діелектричними
втратами (ε = 1÷10; tgδ ≤ 10–2) в інтервалі робочих температур, що забезпечує мінімальне
спотворення електромагнітного поля в заданому діапазоні робочих частот, а отже кращу
керованість и надійність літальних апаратів. Одним із матеріалів, які задовольняють усім
вимогам (зокрема жаростійкість, високоміцність і термостійкість) є кераміка.
Багато питань стосується відливки керамічного матеріалу, а саме стійкості дисперсних
систем (відсутності розшарування керамічного шлікеру під час тривалого зберігання),
впливу складу часток твердої фази на реологічні властивості (рН, текучість, загусність,
швидкість набору маси тощо). Наявні в науковій літературі відомості з цих питань частіше
всього обмежуються певними складами мас та дослідженими ПАР та нерідко носять
суперечливий характер.
Тому дослідження, спрямовані на розробку нових складів радіопрозорих керамічних
матеріалів та визначення оптимальних технологічних параметрів формування
напівфабрикатів є важливою задачею, яка сприятиме науково-технічному прогресу в галузях
радіоелектроніки, електронної та аерокосмічної техніки та дозволить підвищити ресурсність
антенних обтічників, поліпшити керованість літальних апаратів та скоротити витрати на їх
ремонтне обслуговування.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В роботі [1] автори пропонують виготовляти радіопрозоре покриття виробів з кераміки,
ситалу і склокераміки з кварцової склотканини, просоченої високотемпературною зв’язкою з
порошкоподібною наповнювачем. Склотканина
просочується (апретується) оксидами
алюмінію і (або) хрому, потім – водним розчином із хромалюмофосфатною зв'язкою, що
містить лужний кремнезоль і порошкоподібний наповнювач дисперсністю 0,5 – 100 мкм.
Недоліком роботі являється вартість та складність технологічного процесу виготовлення.
Автори [2] встановили, що виготовлення шлікерним литтям керамічної оболонки
(обтічника) товщиною на 0,01 – 0,03 мм менше розрахункової діелектричної товщини стінки,
з нанесеним на її внутрішній поверхні полімерного покриття з метілфенілспіросілоксана
(продукт МФСС-8) з наповнювачем з матеріалу оболонки, дозволяє істотно підвищити
рівень радіотехнічних характеристик обтічника. Встановлено, що покриття з
метілфенілспіросілоксана з наповнювачем з матеріалу оболонки, нанесені на внутрішню
поверхню керамічної оболонки, витримують температури до 1250 °С впродовж їх
короткочасної дії (5 хв.), що забезпечує високу надійність даної конструкції антенного
обтічника. Недоліком є висока вартість, та низька міцність самої керамічної виливки.
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Згідно з роботою [3] для отримання стабільних реологічних властивостей безглинистих
шлікерів та оптимізації процесу лиття необхідні наступні фактори: ступінь чистоти
матеріалу, умови підготовки матеріалу; наявність або відсутність вакуумування шлікеру і
тривалість його зберігання; вибір розріджуючих добавок для регулювання pH; вибір
адгезійних добавок, які зміцнюють відливку (наприклад, сахарози, розчинної мочевиноформальдегіду тощо).
Як показав аналіз літературних даних, найбільш простим і одночасно технологічним
методом у виробництві головних обтікачів є шлікерне лиття. В технології шлікерного лиття
для поліпшення реології шлікерів та зниження їх вологості на помел сировинних сумішей
зазвичай додають електроліти та поверхнево-активні речовини (ПАР). Втім їх введення до
складу безглинистих шлікерів не дає бажаного результату при приготуванні. Крім того,
введення цих розріджувачів вносить свої корективи у перебіг процесів формування фазового
складу матеріалів.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливою задачею в технології РПК є визначення оптимальних технологічних параметрів формування напівфабрикатів Для покращення адгезійних властивостей шлікеру
обрано чотири добавки: Bermocoll EBS 451, Natrovis Е 30000 PR та ПВС 1788.Для
оптимізації реологічних параметрів шлікеру віллеміт-цельзіанової кераміки, був обраний
препарат Dolapix PC 67 (натрієва сіль полікарбонової кислоти) має широкий інтервал
дефлокуляції, протидіє тиксотропії, не піниться та дає можливість приготування шлікерів з
високою концентрацією твердої частки.
На етапі попереднього дослідження характеристик вищевказаних адгезійних добавок,
було встановлено, що при зачиненні водою препарати Bermocoll EBS 451 FQ та Natrovis Е
30000 PR перетворюються на малорухливий густий гель. Тому для подальших
експериментів, спрямованих на оптимізацію реологічних параметрів шлікерів,
використовували ПВС 1788 в концентрації 0,5% – 1,5 %.
Дослідження реологічних властивостей керамічного шлікеру проводили на базі
суспензії, що містила 70 мас. % тонкодисперсної твердої фази (вілеміт-цельзіанового складу)
До суспензій додавали розраховану та від дозовану кількість добавок, розріджених у воді.
Загальна вологість суспензі становила 30 %. Межі варіювання розріджуючих та адгезуючих
добавок при дослідженні технологічних параметрів шлікеру надано в табл. 1.
Таблиця 1 – Вміст компонентів шлікеру з вологістю 30%
Вміст компонентів, мас. %
Сировинні матеріали
P1
P2
P3
P4
ПВС 1788
0,35
0,58
0,82
1,05
Dolapix ЗС 67
−
−
−
−
* Серія Р – шлікери з добавкою ПВС 1788
** Серія D  шлікери з добавкою Dolapix PC 67

D1
−
0,2

D2
−
0,3

D3
−
0,4

D4
−
0,5

Досліджували текучість шлікеру, швидкість набору маси на гіпсові стрижні, а також
механічну міцність на вигин відливок у сухому стані.
Вплив розріджуючої добавки Dolapix PC 67 та адгезійної добавки ПВС 1788 добавок на
текучість, набор черепка та міцність відливки проілюстровано у вигляді графічних
залежностей (рис.1).
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a)
б)
Рисунок 1 – Вплив добавок на фізико-механічні властивості шлікеру
(a – ПВС 1788, б –Dolapix PC 67)
Як видно з рисунка 1а, при введенні ПВС 1788 в підвищується міцність на вигин
відливок у висушеному стані. Найбільшою міцністю характеризуються зразки Р4 та Р3
(7,22МПа та 6,12МПа відповідно), що містять понад 0,8 мас. % ПВС. Це є позитивним
технологічним фактором з точки зору транспортування відливок та можливостей їх
механічної обробки. Однак термін витікання шлікеру збільшується вдвічі. При використанні
розріджуючої добавки Dolapix PC 67 (рис.1б) спостерігається поліпшення текучості
шлікерів. При збільшенні концентрації добавки з 0,2 мас. % до 0,6 мас. % текучість
збільшується. Використання Dolapix PC 67 лише трохи збільшує міцність сухої відливки (з
1,76 МПа до 2,53МПа). Тому, введення добавки Dolapix PC 67 більше за 0,3 мас. % не є
доцільним. Отже, доцільним є комбінування розріджуючої та адгезуючої добавок, що
дозволить оптимізувати властивості шлікеру для відливання вілеміт-цельзіанової кераміки.
Визначення складу оптимальної комплексної добавки здійснювали з використанням
ПФЕ 22. Як фактори варіювання досліджували вміст ПВС 1788 та Dolapix PC 67.
З використанням одержаних даних визначено область оптимальних концентрацій
складових комплексної добавки, яка дозволяє виготовляти шлікер високої текучості з
задовільними фільтраційними властивостями та отримати відливки високої міцності.
З урахуванням міркувань економічної доцільності оптимальний склад комплексної
добавки, які відповідають наступним вимогам до властивостей шлікеру як: текучість – 5÷11
с;швидкість набору маси – 6÷8 г/хв.; міцність сухих відливок –5÷8 МПа., є наступним:
Dolapix PC 67 – 0,38 мас. %; ПВС 1788 – 0,7 мас. % (понад 100 % на суху речовину),
IV. ВИСНОВКИ
Досліджено вплив розріджуючої (Dolapix PC 67) та (адгезійної) ПВС 1788 добавок на
реологічні властивості непластичного шлікеру віллеміт-цельзіанового складу. Визначено склад
комплексної добавки (Dolapix PC 67 – 0,38 мас. % + ПВС 1788 – 0,7 мас. % (понад 100 на суху
речовину), яка забезпечує отримання шлікеру високої текучості (швидкість витікання 25 см3
шлікеру з отвору піпетки 4 мм до 11 с) із задовільною швидкістю набору маси (6÷8 г/хв), здатного
підвищити міцність сухої відливки до 5-8 МПа.
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Морфологія дифузійного шару сплаву
системи Fe-W-Co-C при хіміко-термічній
обробці
Олександр Мовчан, Катерина Чорноіваненко
Національна металургійна академія України
м. Дніпро, Україна
I. ВСТУП
Хіміко-термічна обробка – перспективний спосіб отримання рівномірного розподілу
зміцнюючої фази для сталей і сплавів, характерним дефектом яких є карбідна
неоднорідність. Це стосується насамперед інструментальних сталей типу швидкоріжучих,
карбідна неоднорідність в яких успадковується від литого стану. Зниження карбідної
неоднорідності - значний резерв підвищення стійкості і продуктивності металообробного
інструменту. Традиційні способи усунення такого дефекту (модифікування, пластична
деформація, механічна та ультразвукова вібрація) недостатньо ефективні. Крім того, способи
пов'язані з тривалим високотемпературним впливом, призводять до негативних наслідків
через карбідні перетворення, що стабілізують стан і знижують теплостійкість сталей.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження закономірностей формування структури при дифузійній зміні змісту
вуглецю в сплавах заліза з карбідоутворюючими α-стабілізуючими елементами (W, Мо, V,
Ti, Cr) [1-5] показали, що у всіх подвійних сплавах Fе-W, Fe-Mo, Fе-V, Fe-Ti, Fе-Сr ростуть
аустенітно-карбідні колонії при навуглецюванні.
Вирішуючи проблему додаткового легування залізних сплавів, що містять кілька
карбідоутворюючих α-стабілізуючих елементів, була виявлена можливість зростання
трифазних колоній А + К1 + К2 в навуглецюваному шарі. Це явище спостерігали при
навуглецюванні сплавів систем Fe-Мо-Cr і Fе-W-Сr [6, 7] в тому випадку, коли в результаті
додаткового легування сплаву зміна його складу по вуглецю проходить через феритний кут
конодного тетраедра Ф + А + К1 + К2. При цьому можливий розпад фериту на три фази –
аустеніт і два карбіди. В результаті цього виникає композиційний матеріал – аустенітна
матриця, армована двома типами карбідів.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
При навуглецюванні матричного сплаву Р12Ф5К5 (С = 0,25%), що пройшов попередній
відпал при 850 °С протягом 1 години, в дифузійному шарі утворюються аустенітно-карбідні
колонії (рис. 1 а, б), карбіди в колоніях дрібні, в площині шліфа мають вигляд окремих
округлих і витягнутих включень. Ближче до поверхні зразка округлих включень більше, ніж
витягнутих (рис. 1 а). Крім цього, в структурі є значні включення карбідів рівноосної форми.
По границям зерен зустрічається груба карбідна сітка (рис. 1 в), всередині зерна - великі
карбіди кутастої форми (рис. 1 г). Судячи по травленню, великі карбіди та карбіди, що
розташовуються по границям зерен, мають гетерогенну будову.
У зразках матричних сплавів Р12Ф5К5, після попередньої гомогенізації, при
навуглецюванні відбуваються аналогічні структурні зміни, проте карбідні включення в
даному випадку більш крупні (рис. 2).
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Рисунок 1 – Мікроструктура навуглецьованого шару в напрямку а-б-в-г-д після попереднього
відпалу; х400
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Рисунок 2 – Мікроструктура навуглецьованого шару в напрямку а-б-в після попередньої
гомогенізації; х400
Груба, майже суцільна карбідна сітка утворюється при навуглецюванні матричного
сплаву Р12Ф5К5 після 4-х кратної гартування. Крім цього, всередині зерен присутні великі
карбіди кутастої форми (рис. 3 а) і крупні карбідні сплетіння (рис. 3 б, в).
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Рисунок 3 – Мікроструктура навуглецьованого шару в напрямку а-б-в після попереднього
4-х кратного гартування; х400
Структура навуглецьованого сплаву Р12Ф5К5 мало сприятлива в наслідок поганої
литої структури, оскільки через високий вміст ванадію при охолодженні після кристалізації
утворюється сітка стабільних карбідів, яка з трудом усувається попередньою термічною
обробкою і зберігається після навуглецювання. Для усунення сітки необхідно приділяти
увагу формуванню литої структури і знайти способи її регулювання, що є предметом
майбутніх досліджень.
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Спосіб використання пустих порід
гірничодобувних підприємств для вирішення
екологічних та виробничих проблем
Олександр Солодянкін, Сергій Гапєєв, Тетяна Дараган
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
м. Дніпро, Україна
I. ВСТУП
На сьогодні однією з актуальних є проблема використання відходів гірничодобувної
промисловості. Майже 35% площі України становлять території, на яких ведуться масштабні
гірничі роботи з видобутку вугілля. Це території Центрального і Західного Донбасу,
Львівсько-Волинського вугільного басейну тощо. За більш ніж 200 років розробки
Донецького вугільного басейну накопичено близько 4 млрд. т відвальних порід. Загальна
кількість породних відвалів, розташованих на території України в 2013 р. становила 743
одиниці, із загальної їх кількості 140 горять. Кількість викидів в атмосферу становить
близько 7% від загальної кількості по гірничодобувній галузі. В атмосферу виділяється
близько двох десятків шкідливих речовин. Тривале забруднення атмосфери сірчаним газом,
оксидами вуглецю, азоту, ціанідами впливає на здоров'я людей. Збільшується загальний
рівень захворювань населення. Крім цього всі відвали піддаються вітровій та водній ерозії,
викликаючи пригнічення рослин в зоні шлейфу наносів.
Поряд з цим, відвальні породи можуть становити інтерес як джерело вторинної
мінеральної сировини, адже через деякий час відбудеться дефіцит мінеральних ресурсів.
Наразі прогресивні нанотехнології дозволяють з вторинних ресурсів отримувати матеріали з
високими якісними властивостями. Згідно з численними дослідженнями і технологічним
випробуванням вуглепромислові відходи слід розглядати як комплексну техногенну
мінеральну сировину багатоцільового використання наступних споживчих груп:
будівельне – щебінь різного призначення, наповнювачі для бетонів, закладні матеріали,
добавки для керамічних сумішей, цегла керамічна, бетонні вироби (фундаментні блоки,
стінові панелі, тротуарна плитка та ін.);
теплоізоляційне – виробництво керамзиту, аглопориту, тонкого і надтонкого
мінерального волокна і виробів на його основі;
петролургічне – вироби кам'яного лиття (бордюрний камінь, плитка облицювальна
декоративна, кислотно- і луготривкі вироби різного призначення);
керамічне – облицювальна плитка, черепиця, санітарно-технічні вироби, тонка кераміка;
вогнетривке – вогнетривка цегла, глинозем;
технологічне – фільтруючі матеріали, тампонажні та бурові розчини, мінеральні в'яжучі;
адсорбційна – вуглецеві та мінеральні адсорбенти для водопідготовки, очищення
промислових стоків від важких металів, фенолів, органічних сполук тощо;
фарбувальні – пігментарно-мінеральні та вуглисті пігменти для ґрунтування, фарб
різного призначення і будівельних розчинів;
енергетичне – вторинне паливо для пиловидного спалювання в котлоагрегатах ТЕС і
ТЕЦ, брикетоване комунально-побутове паливо, синтез-газ;
агрохімічне – вуглегумінові добрива, розкислювачі ґрунтів, рекультивація ґрунтів,
гідропонне овочівництво і квітникарство.
Область застосування відходів вуглевидобутку досить різноманітна. Але в даний час
вони використовуються лише в невеликих обсягах в будівельній індустрії з попутним
відсівом вугілля.
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У той же час гірничодобувні підприємства при кріпленні гірничих виробок
використовують різноманітні суміші, що тверднуть – тампонажні, торкрет-бетонні,
набризкбетонні, для приготування яких використовують пісок та щебінь як заповнювач.
Таким чином, використовуючи породи від гірничих робіт в технологічному комплексі
підземних робіт, без видавання їх на поверхню дозволить вирішити як актуальні технологічні
завдання гірничодобувних підприємств, так і екологічні проблеми промислових регіонів
II.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Породні відвали займають великі площі родючих земель, змінюють ландшафт і рельєф
місцевості [1]. За даними інституту Донгіпрошахт, породні відвали містять до 46% кам'яного
вугілля, до 15% глинозему (сировини для отримання алюмінію і силуміну) і до 20% оксидів
кремнію і заліза. За даними ДП «Укргеологія» в 1 тоні відвальних порід вміст
рідкоземельних металів складає: германій – 55 г, скандій – 20 г, галій – 100 г. Дані речовини
доцільно видобувати при вмістові 10 г на тонну. Сировина, яка може бути отримана з
породних відвалів, необхідна для потреб хімічної, будівельної, електротехнічної
промисловості, медицини, оптики, металургії та ін. [2].
Проте застосування відвальних порід не перевищує 7%, тоді як для провідних
гірничодобувних країн світу цей показник становить не менше 65% [3].
Зазвичай шахти видають понад 60% породи і більше, тоді як у Західному Донбасі ця
цифра сягає 100% і більше породи по відношенню до вугілля. При цьому, для нормального
функціонування шахт цей об’єм не повинен перевищувати 35…40% [2]. Основний обсяг
породи виходить від проведення виробок та їх ремонту. При видачі породи на поверхню
з'являються додаткові витрати, ускладняється робота рудничного транспорту і підйому.
За прогнозами об’єм породи, що видається буде і далі збільшуватися, що обумовлено
переходом до відпрацювання пластів меншої потужності, збільшенням обсягів ремонту
виробок, переходом гірничих робіт на більш глибокі горизонти, збільшенням площі перетину
гірничих виробок за умовами вентиляції, збільшення габаритів устаткування і транспорту.
Найбільш ефективним технологічним рішенням для вугільної промисловості України є
залишення отриманої породи в шахті, або переробка відвальних порід, які вже розміщені на
денній поверхні. Ця порода з успіхом може бути використана для вирішення різних завдань,
зокрема, пов’язаних з підвищенням стійкості капітальних виробок для забезпечення їх
тривалої безремонтної експлуатації [4, 5].
Ефективних рішень щодо використання відвальних порід в підземному технологічному
комплексі, зокрема для кріплення капітальних виробок, на даний час не відомо.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для вирішення означеної проблеми в НТУ «Дніпровська політехніка» був виконаний
комплекс досліджень, що включав: оцінку обсягів та придатності вуглевміщуючих порід
Західного Донбасу для приготування сумішей, що тверднуть, які використовують у
технології кріплення капітальних виробок; обґрунтування параметрів сумішей на основі
порід шахт Західного Донбасу; розробку технологічних схем підземних дробильних
комплексів, шахтне впровадження технологічного циклу із застосуванням роздробленої
породи при кріпленні гірничих виробок. Об’єктом досліджень та впровадження результатів
була капітальні виробки шахти ім. Героїв Космосу ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля».
Комплекс виконаних досліджень дозволив отримати наступні результати [6, 7].
Встановлені закономірності структуроутворення сумішей, що тверднуть на основі
шахтних порід Західного Донбасу.
Розроблені раціональні склади сумішей, що тверднуть, які використовують при
зведенні комбінованих кріплень виробок в складних геомеханічних умовах шахт Західного
Донбасу. Запропоновано порядок підбору їх рецептури.
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Запропоновано технологічні схеми підземних дробильних комплексів подрібнення
породи з метою отримання необхідного розміру фракції для приготування тампонажних
розчинів і торкрет/набризкбетону.
На ПСП «Шахта ім. Героїв Космосу впроваджений повний технологічний цикл із
застосування роздробленої породи при кріпленні гірничих виробок: встановлено підземний
дробильний комплекс, отримана подрібнена порода, яка надходить із вибоїв капітальних
виробок, де потім використовується для виконання тампонажу закріпного простору.
Перехід від кріплень зі зворотним склепінням, яке зазвичай використовували у
складних умовах експлуатації, на рамно-анкерне кріплення з тампонажем закріпного
простору із застосуванням твердіючих сумішей на основі шахтної породи дозволило майже
на 6 тис. грн. знизити вартість проведення 1 м капітальної гірничої виробки.
Протяжність виробок, де можуть застосовуватися розроблені суміші на основі пустої
породи, в цілому по компанії ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» складе 60…65 км на рік, що
дозволить отримати не тільки значну економію фінансових коштів і матеріалів, але і
поліпшити екологічну обстановку в Павлоградському регіоні.
Комплекс робіт, виконаних на шахті імені Героїв Космосу показав, що застосування
подрібнених шахтних порід для приготування сумішей, що тверднуть, які використовують
при зведенні кріплення капітальних виробок технологічно доцільно, економічно ефективно і
має великі перспективи для підвищення стійкості виробок гірничодобувних підприємств.
IV. ВИСНОВКИ
Розроблена технологія використання пустих порід має наступні переваги:
• екологічні – знижує небезпечний вплив на навколишнє середовище за рахунок
скорочення викидів небезпечних газів і пилу, що знижує негативний вплив на природний
ландшафт територій, які зайняті під породними відвалами і кар'єрами, зменшує забруднення
ґрунтів, водойм і підземних вод;
• економічні – дозволяє ефективно використовувати земельні та природні ресурси,
зменшує витрати на закупівлю матеріалів, знижує транспортні витрати на перевезення
породи і будівельних матеріалів;
• соціальні – благотворно впливає на стан здоров'я людей, які проживають поблизу
гірничодобувних підприємств (кар'єри і шахти);
• технологічні – дозволяє своєчасно забезпечити матеріалами гірничі роботи, знижує
вантажопотік по підземним магістралям, підвищує стійкість підземних виробок шахт.
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Carbides in nickel-based superalloys
Olexander Glotka, Viktoriya Goncharova
Zaporizhzhia Polytechnic National University
Zaporizhzhia, Ukraine
I. INTRODUCTION
Numerous studies and statistical data on aircraft breakdowns due to engine failure have shown
that the main reason for the destruction of the blades of gas turbine engines (the most loaded engine
parts) is their rupture along grain boundaries oriented perpendicular to the main tensile stresses
from centrifugal forces. This served as an impetus for the development of directional crystallization
technology, which ensures the production of blades with a columnar structure, the grain boundaries
of which are oriented parallel to the main axis of the blade. The blades with a columnar structure
have a longer service life on the engine, in contrast to blades with an equiaxial structure. Nickelbased superalloys are used for the manufacture of directional solidification rotor blades.
II. ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND PUBLICATIONS
The main phases of such alloys are a solid solution based on nickel and a strengthening
phase based on the Ni3Al intermetallic compound with a superstructure of the L12 type (γ'-phase);
in addition, there are carbides of the MeC, Me23C6, and M6C types, which are precipitated at the
boundaries and within grains in the form of dispersed inclusions 1, 2.
The role of carbides is very complex in nickel-based superalloys. They affect mechanical
properties depending on their morphology and distribution. Fine blocky particles at the grain
boundary can have a reinforcing effect, inhibiting the sliding of the boundaries, thereby improving
creep and tensile strength. On the other hand, if they are present in the form of continuous films at
the grain boundaries, they have a detrimental effect on the plasticity 3, 4. The main methods for
studying such fine structures is X-ray spectroscopy, which fully makes it possible to determine the
main characteristics of 5.
III. PRESENTING MAIN MATERIAL
The study of phase precipitation during the crystallization of the investigated alloy in the
temperature range (1600–20°C) showed that the most probable for the ZhS-26VI alloy is the
precipitation of the main phases in the following order: carbides of the MC type; γ - solid solution;
eutectic γ + γ'; intermetallic compounds of the γ'-phase type based on (Ni3Al); carbides of the М6С
type.
Titanium is contained in the majority of superalloys. Titanium is present not only in the
composition of the strengthening γ'-phase, but is also a strong carbide-forming element, on the basis
of which MC carbides are formed. In the alloying system under study, the primary niobium-based
carbide also contains elements such as titanium, tungsten, molybdenum, and chromium. It was
found that titanium affects not only the temperature of dissolution (precipitation) of the primary
carbide MC, but also the analogous temperature of formation of the secondary carbide М 6С. It was
found that the dependencies are complex and are optimally described by linear and cubic
polynomials.
It was found that with an increase in the titanium content in the alloy, its concentration in the
MC carbide also increases to 48.53 by weight, which is optimally described by a parabolic function.
At the same time, the tungsten content in carbide increases within (15.5-20)%, while molybdenum
and chromium decreases within (1.45-0.5)% and (1.14-0.48)% by weight, respectively. The
niobium content in carbide decreases with increasing titanium from a concentration of 49.6 wt%. up
to 17.4 wt%, which leads to the degeneration of the carbide MC. So, at a concentration of more than
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2% by weight Ti in the alloy, in MC carbide, the titanium content prevails over the niobium content,
which is indirectly manifested at the temperature of dissolution (precipitation) of the secondary
carbide by a minimum. In turn, at a titanium concentration of 4.5% wt. In the alloy, P- and phases are formed, which belong to topologically close-packed (TCP) phases, which cause a
decrease in the temperature of dissolution (precipitation) of the secondary carbide.
A change in the titanium content in the alloy does not affect the chemical composition of the
secondary carbide. The average content of alloying elements in M6C carbide is at the level: 61.5W15.6Ni-9Cr-7.7Mo-3.8Co-1.85C-0.55Nb.
Niobium, as a strong carbide-forming element, with titanium forms primary MC carbide on
a mixed basis. Niobium affects the temperatures of carbide formation, lowering them according to
parabolic dependences, which is explained by changes in the interatomic bond forces in these
precipitates.
It is shown in that with an increase in the niobium content in the alloy above 1% by weight,
its concentration in the primary carbide increases and exceeds the concentration of titanium and
tungsten. Thus, the titanium content in MC carbide decreases from 36.7 wt%. up to 6.25 wt%, and
tungsten from 47 wt%. up to 3.75% by weight, which leads to the formation of niobium-based
carbide.
A change in the niobium content in the alloy does not affect the chemical composition of the
secondary carbide. The average content of alloying elements in M6C is at the level: 61.8W-15.9Ni7.9Cr-8.23Mo-3.8Co-1.85C-0.52Nb.
Molybdenum, one of the elements that participates in the formation of secondary carbides
and on its basis can form carbides of the M6C type, while molybdenum can be a part of the M23C6
carbides. Since only M6C carbides are formed in the investigated composition, the effect of
molybdenum on them will be considered later. Molybdenum has a complex effect on the
temperature of dissolution (precipitation) of carbides. The temperature of dissolution (precipitation)
of primary carbides decreases according to the parabolic dependence with an increase in the amount
of molybdenum), and for secondary carbides, an increase in temperature is observed according to
the parabolic dependence. This behavior is explained by a change in the strength of interatomic
bonds in the secondary carbide, due to an increase in alloying with refractory molybdenum.
Molybdenum does not affect the chemical composition of the primary carbide, the average
composition of which is at an average level of 46.7Nb-22.3Ti-15.3W-12.3C-2.6Mo-0.8Cr.
However, when the content of molybdenum is more than 4%, the carbide degenerates. The
composition of M6C carbide changes significantly with an increase in the amount of molybdenum
in the alloy. In addition to the fact that the content of molybdenum in the carbide increases and the
tungsten content decreases, the appearance of the -phase is observed at a concentration of more
than 4%, which reduces the strength characteristics of the alloy.
Tungsten is introduced into the composition of heat-resistant alloys in order to increase the
temperature level of phase transformations, and, consequently, the heat resistance of the alloy. The
tungsten content in superalloys is within a fairly wide range of 1-16% by weight. A further increase
in the tungsten content significantly increases the probability of precipitation of phases in the TCP
structure. Tungsten has practically no effect on the temperature of dissolution (formation) of MC
carbide and has a linear effect on the temperature of dissolution (formation) of M6C carbide (up to a
concentration of 10% tungsten, M6C carbide is not formed).
The composition of carbides was determined experimentally by X-ray diffraction analysis
using an electron microprobe. The obtained experimental data agree with the results of
thermodynamic calculations obtained by the CALPHAD method. It has been experimentally
established that the composition of MC carbides includes niobium, titanium, tungsten,
molybdenum, and cobalt; M6C carbides include tungsten, molybdenum, cobalt, nickel, chromium,
and niobium. The errors in determining the elements by this method did not exceed 0.1% by
weight.
Based on the obtained experimental values, the stoichiometric formula for carbides was
calculated, which made it possible to establish the real type of carbides in the structure of the alloy
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under study. The stoichiometric formula of primary carbide with conversion from weight% to
atomic% corresponds to the following ratio:
(Nb0.5Ti0.39W0,077Mo0,013Co0,008)1,047C0,95.
Based on the obtained formula for primary carbides, it follows that the total ratio of metallic
elements and carbon does not fully comply with the rule of a rigid ratio of 1:1. There is a slight
increase in the total concentration of metallic elements. The same feature is observed in carbides of
the M6C type; it corresponds to the following compound formula:
(W0,35Ni0,33Cr0,14Co0.088Mo0.082Nb0.0067)6.1C
which also does not fully comply with the 6: 1 ratio rule in carbides of this type.
Thus, the calculated data obtained by the CALPHAD method for determining the type and
chemical composition of carbides showed good convergence and agreement with the experimental
data obtained by electron microscopy.
IV. CONCLUSIONS
On the basis of an integrated approach, computational and experimental, for multicomponent
superalloys, new regression models were obtained that allow to adequately predict the chemical
composition of carbides by the chemical composition of the alloy, this made it possible to solve the
problem of calculating the prediction of the composition of carbides by the chemical composition of
the alloy, which was confirmed by the obtained experimental data.
A comparative assessment of the calculated results obtained by the CALPHAD method and
the experimental data obtained by the x-ray microanalysis was carried out. The results obtained for
determining the type and chemical composition of secondary carbides are consistent with each
other.
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Прогнозування складу первинних карбідів
багатокомпонентних систем
Олександр Глотка, Світлана Грибанова
Національний університет «Запорізька політехніка»
м. Запоріжжя, Україна
I. ВСТУП
Розробка нових і оптимізація існуючих ливарних сплавів для виготовлення лопаток
газотурбінних двигунів різного призначення, є важливою науково-технічною проблемою. З
огляду на чутливість структурних складових до концентрації легуючих елементів,
виникають труднощі в оцінці очікуваного комплексу властивостей лопаток від оптимізації
хімічного складу або структурного стану сплавів.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Для сучасних газотурбінних двигунів зазначені деталі, які мають складну форму,
виготовляють з багатокомпонентних жароміцних сплавів на основі нікелю, кобальту і заліза
методами спеціального, спрямованого або монокристалічного лиття 1-5.
Основною метою цієї роботи є вивчення специфіки впливу легуючих елементів на
розподіл первинних карбідів в структурі, їх топологію, морфологію і їх складу для
багатокомпонентної системи типу Ni-5Cr-9Co-6Al-8,3W-4Re-4Ta -1Mo-1,5Nb-0,15C за
допомогою розрахункового методу прогнозування CALPHAD (пасивний експеримент) в
порівнянні з даними, отриманими методом електронної мікроскопії (активний експеримент).
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вивчення виділення фаз в процесі кристалізаці,ї дослідженої системи, в
температурному діапазоні (1600-20°С) показало, що найбільш імовірним є виділення
основних фаз в наступному порядку: карбіди типу МС; - твердий розчин; евтектика  + ;
інтерметаліди типу - фази на основі (Ni3Al); карбіди типу М23С6.
Ніобій, як сильний карбідоутворюючий елемент, з танталом формує первинний карбід
МС на змішаній основі. Ніобій впливає на температуру утворення первинних карбідів,
підвищуючи по параболічної залежності, що пояснюється змінами сил міжатомних зв'язку в
цих виділеннях. Показано, що зі збільшенням вмісту ніобію в сплаві зростає його
концентрація в первинному карбіду і перевищує концентрацію танталу в карбіді при вміту
ніобію в сплаві більше 3%. Так вміст танталу в карбіду МС знижується з 82,96% до 38,57%, а
вольфраму з 7,64% до 1,1%, що призводить до утворення карбіду на основі ніобію. Зміна
вмісту ніобію в сплаві не впливає на хімічний склад вторинного карбіду. Середній вміст
легуючих елементів в М23С6 знаходиться на рівні: 61,97Cr-9,3Ni-6,03Mo-7,1Co-4,9C-10,7W.
Тантал, маючи потужну карбідоутворюючу здатність, формує первинні карбіди МС;
при цьому він позитивно впливає як на жароміцність, так і корозійну стійкість ЖНС. При
незначному введенні в сплав танталу (0,5%) спостерігається його підвищення і в складі
первинного карбіду МС до 18,5%. Встановлено підвищення танталом температури
розчинення (виділення) первинних карбідів МС, що оптимально описується параболічною
залежністю.
Розрахунково встановлено, що при 2% танталу в сплаві, карбід МС змінює свою
основу і стає карбідом на основі танталу, причому зміна оптимально описується
логарифмічною функцією. При цьому спостерігається зниження за вказаними залежностями
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вмісту ніобію, вольфраму і молібдену. Перехід карбіду МС в карбід на основі танталу
призводить до збільшення міжатомних зв'язків, що сприяє збільшенню температури
розчинення (виділення) карбіду. Зміна вмісту танталу в сплаві не впливає на хімічний склад
вторинних карбідних фаз.
Результати розрахунку фазового складу, отримані CALPHAD-методом, в подальшому
порівнювали з експериментальними даними, отриманими за допомогою електронної
мікроскопії в режимі мікрозондування на растровому електронному мікроскопі РЕМ-106І.
Типова морфологія первинних карбідів, яка найбільш часто зустрічається в структурі сплавів
даного класу у вигляді окремих блоків. Карбіди типу M23C6 в даному сплаві присутні в
переривчастих блокової і пластинчастої формах. Найбільш доцільним є блоковий тип
виділень вторинних карбідів, оскільки в цьому випадку маємо нижчий рівень концентрації
напружень з матрицею.
Склад карбідів визначали експериментально методом РСМА за допомогою
електронного мікрозонду. Наведені експериментальні дані узгоджуються з результатами
термодинамічних розрахунків, отриманими CALPHAD-методом. Експериментально
встановлено, що до складу карбідів МС входять тантал, ніобій, вольфрам і молібдену.
Похибки визначення елементів даним методом не перевищували  1% (по масі).
В цілому, розрахункові дані, отримані CALPHAD-методом по визначенню типу і
хімічного складу карбідів, а так же розрахунки показали задовільну збіжність і узгодженість
з експериментальними даними.
IV. ВИСНОВКИ
На основі комплексного підходу, розрахункового та експериментального, для
багатокомпонентних жароміцних сплавів отримані нові регресійні моделі, що дозволяють
адекватно прогнозувати хімічний склад карбідів за хімічним складом сплаву, це дозволило
реалізувати рішення задачі розрахункового прогнозування складу карбідів за хімічним
складом сплаву, що підтверджено отриманими експериментальними даними.
Встановлено залежності впливу легувальних елементів на температури розчинення
(виділення) карбідів в сплаві системи Ni-5Cr-9Co-6Al-8,3W-4Re-4Ta-1Mo-1,5Nb-0,15C.
Показано, що зміни в ході кривих залежності температури від вмісту елемента тісно
корелюють з термодинамічними процесами, що відбуваються в системі, тобто на кривих
спостерігаються екстремуми, які супроводжують зміну стехіометрії карбідів або виділення
нових фаз.
Показано, що при підвищенні сумарної концентрації карбідоутворюючих елементів,
ускладнюється і хімічний склад карбідів. При концентрації більше 2% мас. Та в сплаві, в
карбіду МС зміст танталу переважає над вмістом ніобію, це так само призводить до
зниження концентрації вольфраму і молібдену в карбіду. Виявлено, що при концентрації
ніобію більше 3% мас. в сплаві його вміст в первинному карбіду перевищує вміст танталу і
карбід стає на основі Та. Таким чином, легувальні елементи тісно взаємодіють в
багатокомпонентної системі
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Результати передпосівної активації зерна
пшениці оптичним випромінювання різного
спектру
Леонід Червінський, Ніна Пашковська, Іван Фалалєєв
Національний університет біоресурсів і природокористування України
м. Київ, Україна
I. ВСТУП
Підвищення урожайності сільськогосподарських культур екологічно чистими
агротехнічними методами є вкрай важливим питанням , як в Україні, так і у всьому світі.
Часткове вирішення цієї проблеми полягає в провадженні сучасних, економічно вигідних,
енергозберігаючих, екологічно безпечних технологій передпосівної стимуляції насіння
зернових культур, направлені на підвищення його врожайності.
II. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Найбільш поширеними для покращення посівних якостей та підвищення енергії
проростання насіння у світі використовуються хімічні способи активації насіння. Нажаль,
вони є фінансово затратними і шкідливими для екологічного стану навколишнього
середовища Перспективними є екологічно чисті методи передпосівної стимуляції насіння,
зокрема, енергетична стимуляція оптичним випромінюванням різного спектрального складу
[3-6]. Наприклад,встановлено, що передпосівна стимуляція насіневого матеріалу лазерним
випромінюванням дозволяє одержати прибавку врожаю на 11−12 % [7]. Набуло широкого
впровадження в умовах закритого ґрунту ультрафіолетове опромінення насіння і рослин. [8].
Дані результати підтверджують актуальність досліджень в даному напрямку. В даних
дослідженнях визначено ефективність впливу передпосівної обробки насіння озимої пшениці
ультрафіолетовим і інфрачервоним випромінюванням на її схожість та енергію проростання.
До основних переваг метода передпосівної стимуляції зерна інфрачервоним і ультрафіолетовим опроміненням відносяться:
- низька собівартість обеззараження і стимуляція насіння;
-суттєве збільшення врожаю,що позбавляє з мінімальними затратами отримати
максимальний прибуток;
-зростання енергії схожості проростання зерна, яке потрапило під вплив фото
стимуляції УФ випромінювання, і як правило знизилися втрати врожаю за недостатньої
вологи грунту в період посіву.
-перехід продукції в розряд зелених технологій й органічного землеробства, що впливає
на збільшення експортного потенціалу вирощування продукції, зумовлене відмовою від
прийому токсичних хімічних препаратів.
III. ВИСНОВКИ
Встановлено позитивний вплив передпосівного опромінення різних ділянок оптичного
спектру на схожіст і ростові показ емки насіння озимої пшениці сортуа «Секобра речерс»
(Німеччина). Після обробки насіння даним методом підвищується його схожість та
збільшується динаміка проростання, що дозволяє мати більш розвинутий і біологічно
стійкий посадковий матеріал та дозволяє отримати значну прибавку врожаю.
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I. ВСТУП
Останнім часом під час перегляду стандартів міжнародною організацією зі
стандартизації ISO спостерігається тенденція до широкого застосування концепції ризикорієнтованого мислення. Зокрема це стосується стандартів, які застосовуються під час
впровадження різних систем управління. Стандарт ISO 9001:2015 [1], який містить вимоги до
систем управління якістю, став другим після ISO 27001:2013 [2] на системи управління
інформаційною безпекою, де застосовано підхід до управління ризиками на підприємствах
чи в організаціях. Після них були інші стандарти щодо систем управління: екологія ISO
14001:2015 [3]; охорона здоров’я та безпека праці ISO 45001:2018 [4]; безпечність харчових
продуктів ISO 22000:2018 [5]; енергетика ISO 50001:2018 [6] та інші.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналізуючи тенденції розвитку стандартів ISO [1-6], бачимо, що основи управління
ризиками в неявному виді були закладені ще в 1994 році, коли появилось поняття
запобіжних дій (превентивних, preventive), спрямованих на запобігання виникнення
потенційних невідповідностей чи небажаних ситуацій. Це проглядається у вимогах до
планування, аналізування і поліпшення. Системний підхід до управління ризиками
розвивається з початку 2000-х років. Основні міжнародні стандарти: Risk Management
Standard (FERMA, 2002), A Enterprise Risk Management (COSO, США, 2004), Australian / New
Zealand Risk Management standard AS / NZS 4360 (Австралія і Нова Зеландія, 2004), BS 31100,
Code of practice for risk management (Британія, 2007).
Сьогодні ж ризик-орієнтований підхід застосовується до системи управління якістю
(далі – СУЯ) загалом, а управління ризиками – для прийняття ефективних управлінських
рішень, що перетворює запобіжні дії в складову процесного підходу.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Система якості продукції, як правило, розглядається, як інструмент для попередження
(запобігання) різних проблем шляхом проведення аудитів, самооцінювання, верифікації та
валідації, контролю тощо. Підсиленням цього «запобіжного ефекту» є визначення можливих
ризиків та мінімізація їх негативного впливу на діяльність підприємства, розвиток ризикорієнтованого мислення і підходів до управління. Окрім негативних ризиків, також слід
враховувати позитивні ризики, які можуть давати підприємству додаткові можливості.
Відомо, що ризик – це вплив невизначеності на результат [1], тому насамперед
потрібно визначити, що може завадити досягненню встановлених цілей підприємства, які
зовнішні чи внутрішні фактори матимуть на це вплив і які зацікавлені сторони (виробник,
замовник, постачальник тощо) при цьому можуть залишитись незадоволеними.
Процес управління ризиками охоплює такі етапи (рис.1): ідентифікація ризиків;
оцінювання ризиків; планування та здійснення заходів щодо обробки ризиків (усунення чи
запобігання ризикам, уникнення, мінімізація, зниження (зміна ймовірності або наслідків),
прийняття ризиків на основі усвідомленого рішення тощо); аналізування результатів та
ефективності заходів щодо управління ризиками [7].
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Стратегія, контекст підприємства,
політика та цілі у сфері якості
Ідентифікація ризиків
(реєстр ризиків)
Оцінювання ризиків
(кількісна/якісна оцінка)
Аналізування ризиків
Прийняття управлінського рішення
Здійснення заходів щодо обробки
ризиків
Аналізування результатів та
ефективності заходів щодо управління
ризиками
Рисунок 1 – Етапи управління ризиками на підприємстві
Рівень ризиків може варіюватися в залежності від характеру виконуваних процесів, а
поняття «ризик-орієнтоване мислення» передбачає при плануванні СУЯ розглядати ризики з
урахуванням якісних характеристик.
Якісний аналіз ризиків дозволяє визначити типи ризиків, які мають найбільший вплив
на діяльність підприємства і використовуються як основа для кількісного аналізу. Кількісний
аналіз зазвичай проводиться з використанням статистичних, аналітичних методів, методів
експертних оцінок, методів аналогів тощо.
IV. ВИСНОВКИ
Застосування ризик-орієнтованого підходу до управління якістю продукції допомагає в
прийнятті рішень в умовах невизначеності і можливості виникнення планових чи
непередбачених подій, що впливають на досягнення цілей підприємства. Це дасть змогу
вчасно реагувати на можливі ризики, приймати рішення щодо недопущення (зменшення)
негативних впливів на процеси, а також підвищить ефективність управління якістю
продукції на підприємствах.
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I. ВСТУП
Клеєні щитові конструкції (КЩК) є поширеними серед конструкційних елементів для
виробництва різноманітних виробів з деревини є [1, 2]. Переважно показники фізикомеханічних характеристик пиломатеріалів, зокрема міцності та формостійкості, є
визначальними при встановленні якості КЩК.
Причин зміни форми пиломатеріалів багато: анізотропія фізико-механічних
властивостей деревини, неоднакове всихання за різними структурними напрямами,
залишкові напруження, що виникають при сушінні та механічній обробці заготовок тощо.
Виникає проблема як врахувати вплив цих факторів, а особливо у їх взаємодії, на величину
деформації жолоблення за допомогою такої математичної моделі, яка була би достатньо
простою в обчислювальному плані і, в той же час, достатньо адекватно описувала процес.
Окрім того у випадку використання КЩК для фасадних поверхонь, важливого значення
набувають також показники її естетичності [3, 4].
Нехтування основними рекомендаціями щодо підбору ділянок деревини перед їхнім
склеюванням у КЩК є однією з основних причин отримання низькоякісної продукції за
показниками формостійкості.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Одним з недоліків виробів із деревини є те, що вони в процесі експлуатації піддаються
впливам зовнішнього середовища і як наслідок можуть змінювати свою форму і розміри.
Зокрема в роботах [5,6,7] досліджено, що чи не найбільше на фізичні і механічні властивості
деревини впливає вологість, коли деревина із зміною вологості змінює свій об’єм
пропорційно кількості видаленої або введеної гігроскопічної вологи. При цьому найчастіше
спостерігається зміна форми поверхонь (деформація) пиломатеріалу за його шириною. що
обумовлене неоднорідністю всихання в радіальному і тангенціальному напрямках.
У своїй праці [5] та інших Sigurdur Ormarsson для дослідження стійкості форми
пиломатеріалів виконав моделювання процесу сушіння з метою отримання інформації про
несприятливі деформації і напруження, які можуть розвиватися в процесі сушіння.
Причинами деформування він називав високу чутливість до зміни вологості, неоднаковість
властивостей деревини від серцевини до кори, будова та напрям волокон деревини. Також
отримано висновок про те, що формостійкість пиломатеріалів може бути поліпшена шляхом
склеювання частин пиломатеріалів з врахуванням положення й орієнтації частин.
Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
284

В джерелі [6] наводяться рівняння і розрахунки, що використовуються для розрахунку
оцінки очікуваних розмірних змін в міру зміни вологості деревини, подано дані стосовно
середнього загального всихання у радіальному та тангенціальному напрямку від точки
насичення волокон, що становить 30%, до вмісту вологи 0% для деяких деревних порід.
В роботі [7] детально досліджено вплив різних факторів на формостійкість
пиломатеріалів. При цьому P. H. Mitchell використовував полярну систему координат для
моделювання радіального та тангенціального всихання, а його модель дає можливість
оцінити та наочно проілюструвати зміну форми пиломатеріалу залежно від розташування
дошки в колоді, зміни вмісту вологи та розмірів пиломатеріалу.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Візуальні спостереження показують, що форма поперечного перерізу дошки в
результаті жолоблення нагадує пружну лінію шарнірно обпертої балки. Тому логічно
припустити, що під час процесу всихання (розбухання) виникає якось умовне зусилля
(назвемо його силою жолоблення), яке відповідає навантаженню балки зосередженою силою,
тобто для визначення сили жолоблення, а також величини деформації пиломатеріалу вздовж
вертикальної осі (прогину) в довільній точці його поперечного перерізу, можна використати
методи опору матеріалів.
Розглянемо довільний поперечний переріз дошки ABCD, який представимо у виді
двохопорної балки, завантаженої силою
(рис. 1). Практика сушіння деревини показує, що
залежно від положення пиломатеріалу у поставі опірність поперечному жолобленню дошок є
різною. Тому вважатимемо (рис. 1, б), що відстань від точки прикладання сили жолоблення
до середини поперечного перерізу дошки пропорційна до відстані між центром поперечного
перерізу колоди і серединою поперечного перерізу дошки, тобто:
або
де

(1)

– ширина дошки;
– абсциса центру дошки;
– радіус колоди, з якої випиляна дошка.
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Рисунок 1 – Розрахункова схема для визначення сили жолоблення (а)
та точки її прикладання (б)
Таким чином, для визначення сили жолоблення
, отримано наступне рівняння:
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.

(2)

Для дослідження прогину деякого поперечного перерізу пиломатеріалу з врахуванням
одержаних значень сили жолоблення, запишемо диференціальне рівняння зігнутої осі балки:
EIy( z )  M ( z ) ,
(3)
де Е – модуль Юнга матеріалу (породи деревини);
І – момент інерції поперечного перерізу відносно нейтральної лінії;
М(z) – згинальний момент в перерізі з координатою z:
.

(4)

Для двохопорної балки, завантаженої несиметрично прикладеною в прольоті балки
зосередженою силою
, отримаємо наступні рівняння для визначення абсциси перерізу з
найбільшим прогином

zf

і величину найбільшого прогину ymax .

a 2  2ab
a(a  2b)
(l  b)(l  b)
l 2  b2
.
zf 



3
3
3
3

(6)

Максимальний прогин:

ymax  


F b  2
a 2  2ab  a(a  2b)
2
a

2
ab




6l 
3
3


F b(a  2ab)
ab
9 3
2

3/2



F  b (l  b )

l
9 3
2

(7)

2 3/2

.

де…..F=PЖ.
IV. ВИСНОВКИ
Розроблений математичний апарат для теоретичного дослідження формозміни
пиломатеріалів дає змогу реалізувати послідовні інженерні розрахунки сили жолоблення
пиломатеріалу та можливої зміни його форми з урахуванням його експлуатації в змінних
температурно-вологісних полях. Величина поперечного жолоблення залежить від розмірів
перетину пиломатеріалу та координат його пластей, зміни вологості пиломатеріалу. Також
можна зробити висновок про те, що існують пиломатеріали в межах поперечного перетину
колоди з різною опірністю поперечному жолобленню, а отже є більш чи менш придатними
до їх застосування в КЩК. Отримані результати стосовно формозміни пиломатеріалу
узгоджується з відомими дослідженнями.
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Особливості використання фосфогіпсів для
виготовлення будівельних виробів
Олександр Терещенко
Вінницький національний технічний університет
м. Вінниця, Україна
I. ВСТУП
Розвиток будівництва індивідуального житла в сучасних ринкових умовах висуває
перед промисловістю будівельних матеріалів необхідність розробки та впровадження нових
ефективних стінових матеріалів. Зниження собівартості таких матеріалів для потреб
індивідуального малоповерхового будівництва можливе за рахунок використання
низькомарочних в’яжучих, виготовлених з використанням техногенної сировини. Серед
широкого спектру промислових відходів, які можливо використовувати в значній кількості
при виробництві будівельних матеріалів, значну увагу привертають до себе відходи хімічної
промисловості, зокрема фосфогіпси.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Фосфогіпс вивчався, як сировина для отримання гіпсового в'яжучого, а також при
виготовлені цементу як добавка для регулювання термінів тужавіння цементного тіста.
Однак через те, що фосфогіпс без спеціальної підготовки (висушування та брикетування)
неможливо використати з технологічної точки зору, такий спосіб утилізації знайшов
використання лише в тих країнах, які не мають природного гіпсового каменю. Так в Японії,
весь фосфогіпс використовується в цементній промисловості.
В своїх дослідженнях авторами [1-3] було встановлено, що фосфогіпс у своєму складі
містить залишки фосфорної і сірчаної кислоти, розчини солей – монокальційфосфату,
дикальційфосфату і інші домішки, які сповільнюють твердіння, тужавіння і знижують
міцність цементних в’яжучих. Виділення фтористих газів при тепловій обробці ускладнює
технологію використання не очищеного фосфогіпсу [4-5]. Підвищена кислотність
сировинного матеріалу приводить до корозія обладнання [6-7]. Новостворені сульфати
натрію, калію та кальцію мають тенденцію виділятись на поверхню виробів при їх висиханні,
у вигляді висолів [8-9].
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фосфогіпсові відходи є побічним продуктом при виробництві фосфорної кислоти
екстракційним способом. В залежності від температурно-концентраційних умов розкладання
фосфатної сировини тверда фаза сульфату кальцію може бути представлена однією з трьох
форм: дигідратом, напівгідратом або ангідритом. Фосфогіпсові відходи можна віднести до
гіпсової сировини, оскільки вони на 80-95% складаються з сульфату кальцію. Хімічний склад
фосфогіпсу Вінницького ВО '"Хімпром" наведено в табл.1.
Використання не очищеного фосфогіпсу суттєво ускладнює отримання будівельних
виробі із задовільними властивостями. Одним із способів очищення фосфогіпсу є його
відмивання. Для цього потрібно, як мінімум чотирьох кратний по відношенню до фосфогіпсу
об’єм води. Відмивання фосфогіпсової сировини вимагає додаткових затрат та приводить до
нових видів відходів – кислих стоків, які також необхідно утилізувати. При відмивці
фосфогіпсу водою доцільно використовувати дефлокуючі добавки, які зменшать кількість
води для промивання.
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Таблиця 1 – Хімічний склад фосфогіпсів ВО "Хімпром" м. Вінниця
Вміст, % по масі

Основні компоненти

Фосфогіпс-дигідрат
0,5 - 1,5
0,1-0,7
22-23
38-39
0,1-0,3
0,1-0,2
21-29

Р2О5 (загальне)
Р2О5 (водорозчинне)
СаО
S03
R203.(R=Fе+А1)
F
Вода гігроскопічна
Вода кристалогідратна

Фосфогіпс-ангідрит
1,2-2,15
0,5 -1,6
31-33
52-56
0,2-0,5
0,9-1,2
18-22

19-21

0,7 -1,2

Перед використанням фосфогіпсу потрібно вилучити або нейтралізувати шкідливі
домішки та зменшити концентрацію кислотних залишків Нейтралізувати кислі залишки
можна негашеним вапном. Кількість вапна підбирається з розрахунку витрат на
нейтралізацію фосфогіпсу та додатково для підтримки високолужного середовища. Вапно
вступаючи у взаємодію з Н3РО4, СаНРО4, Са(Н2РО4)2, Н2SiF6 і НF, утворює не розчині
з'єднання Са3(НРО4) F, Са5(НРО4)ОН, Са3(РО4)2, СаSiF6, і СаF2 [10-12]. Однак така технологія
передбачає використання високо енергоємної речовини - будівельного вапна лише для
нейтралізації кислих та шкідливих залишків.
Автори в своїх роботах [13-14] запропонували більш ефективну технологію переробки
фосфогіпсових відходів шляхом нейтралізації залишків кислот золою винесення з її
одночасною механо-хімічною активацією (рис.1). Під час активації золи винесення
відбувається руйнування її скловидної оболонки, при цьому вивільняються активні частинки
кремнозему та глинозему. Недоліком такої технології є отримання низькомарочних виробів.

Фосфогіпс
+
зола винесення

Формування виробів

Цемент (вапно)

АМД

Вода

Склад
готових
виробів

Заповнювач

АМ

Во
да
Такий метод активації сприяє
більш повній руйнації оболонки золи-винос. Проведені

Рисунок 1 – Схема отримання невипалених виробів з використанням активної мінеральної добавки.

рентгенофазові дослідження фосфозолоцементних зразків вказують на наявність у їх складі
негідратованих клінкерних мінералів С3S – лінії з міжплощинними відстанями, d/n = 3,02;
2,77; 2,75 2,18; 1,76; 1,45 А і С2S - лінії з d/n = 2,77; 2,18; 1,97 1,76; 1,45 А ; Са(ОН)2 - лінії з
d/n = 4,90; 3,10; 2,62 1,92 А; СаС03 - лінії з d/n = 1,82 А; кварцу - лінії d/n = 3,34 А . Також
простежуються лінії, характерні для гідратних новоутворень – низькоосновних
гідросилікатів кальцію (СSН) - d/n = 3,08 А [15-17]. В золоцементних зразках з добавкою
30% мас. активізованої золи з'являються комплексні алюміній-залізогідросульфовміщуючі
сполуки кальцію, для яких характерні лінії з d/n = 2,45; 3,07; 4,22; 7,62 А. Наявність таких
новоутворень у складі золоцементних зразків можна пояснити тим, що під час хімічної
активації золи-виносу утворяться сульфати алюмінію та заліза. Рентгенофазові дослідження,
диференційно-термічні аналізи (ДТА) теж підтвердили наявність таких солей і можливість
їхньої участі у процесах гідратаційного тверднення цементу.
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IV. ВИСНОВКИ
Найприорітетним напрямком утилізації фосфогіпсів відходів є використання їх у
виробництві будівельних матеріалів. Це обумовлюється двома критеріями: по-перше,
фосфогіпсові відходи можна віднести до гіпсової сировини, оскільки вони на 80-95%
складаються з сульфату кальцію; по-друге, будівельна індустрія є однією з
найматеріалоємніших галузей народного господарства і може споживати фосфогіпсові
відходи в значних обсягах.
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Ростислав Лютий, Марія Тишковець, Дар’я Люта
КПІ ім. Ігоря Сікорського
м. Київ, Україна
I. ВСТУП
Фосфати являють собою неорганічні солі орто- (H3PO4), піро- (Н4Р2О7), метафосфорної
(НРО3) та полікислот – триполіфосфорної Н5Р3О10 і гексаметафосфорної Н6Р6О18. По суті, усі
ці кислоти є поліморфними різновидами. За певних термічних умов вони перетворюються
одна на одну. Так само поводять себе і їхні солі.
Матеріали на основі фосфатів посідають провідні місця за обсягами використання у
різних галузях техніки. Це зумовлено їх доступністю, поширеністю, простотою методів
отримання. Фосфор є незамінним елементом для усіх живих організмів на планеті Земля.
Широке використання здобули фосфатні матеріали як мінеральні добрива (90% від усього
обсягу), харчові добавки (ортофосфорна кислота зареєстрована як Е338, триполіфосфат натрію
Na5P3O10 – Е451, метафосфат натрію (NaPO3)n – Е452), лікувально-профілактичні препарати,
активні компоненти у промислових і побутових мийних засобах [1-6]. Фосфати натрію
проходять крізь найсучасніші очисні системи, внаслідок цього щорічно тисячами тонн
потрапляють у відкриті водойми та в моря. Це призводить до занепаду водних екосистем та
загрожує екологічною кризою [3-5]. Виходячи із цього, фосфати натрію мають знайти
безпечну і корисну технологічну галузь застосування.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Важливою особливістю фосфатів є зв’язувальна здатність, яка проявляється у поєднанні з
різними матеріалами. Здатність до зв’язування і склеювання притаманна багатьом
неорганічним солям, але саме фосфатам відведено провідне місце серед них [1, 2, 7].
У свою чергу, розроблення і використання неорганічних, екологічно безпечних
зв’язувальних матеріалів являється актуальним завданням у технології ливарного
виробництва [8-10]. На сьогодні фосфати натрію застосовують у дуже незначній кількості як
компоненти протипригарних покриттів та бентонітових суспензій [11-14]. Однак
високоефективного зв’язувального матеріалу для ливарних форм і стрижнів на їх основі не
створено.
З наукової точки зору, для синтезу фосфатів із високою зв’язувальною здатністю
потрібно використовувати ортофосфорну кислоту та активний компонент, який після
хімічної взаємодії з нею утворює хімічні сполуки із заданими властивостями. Активними
компонентами можуть бути метали та їхні оксиди, гідроксиди або солі слабких кислот
[1, 2, 7]. Процеси синтезу фосфатів із неорганічних солей сильних кислот (соляної або
сульфатної) у жодній науковій роботі не розглядались.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У нашому дослідженні установлено теоретичні і практичні передумови синтезу фосфатів
натрію із солей слабких та сильних кислот, а також розроблено технологію синтезу високоміцного
зв’язувального компонента із поширеного в побутовій хімії триполіфосфату натрію.
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Карбонат натрію являється сіллю слабкої кислоти Н2СО3, тому реагує з ортофосфорною
кислотою при нормальній температурі. Однак для зміцнення реальної суміші, основу якої
(близько 95%) складає вогнетривкий наповнювач (наприклад, пісок на основі кварцу)
обов’язковим є нагрівання, тому що побічним продуктом хімічного перетворення є вода, яка
при нормальній температурі не може бути видалена із системи. Максимальне зміцнення
суміші з ортофосфорною кислотою і карбонатом натрію відбувається при 150 °С. Міцність
зразків суміші при стисканні становить 2,5…3,0 МПа, що більш ніж достатньо для
виготовлення ливарних стрижнів.
Рентгенофазовим аналізом підтверджено, що в результаті взаємодії ортофосфорної
кислоти з карбонатом натрію дійсно утворюються фосфати натрію. У пробі з 1,0 мас. ч.
карбонату і 1,5 мас. ч. кислоти після нагрівання до 150 °С переважає однозаміщений
ортофосфат натрію NaH2PO4 (91%). Крім нього, у малих кількостях містяться двозаміщений
ортофосфат Na2HPO4, та кристалогідрат ний поліфосфат Na5P3O10·6Н2О. При нагріванні
цього зв’язувального компонента кислі ортофосфати натрію перетворюються на метафосфат
NaPO3, який в подальшому плавиться при температурі близько 615 °С.
Хлорид натрію NaCl являється сіллю сильної кислоти, тому при нормальних умовах з
ортофосфорною кислотою він не реагує. Однак термодинамічним аналізом установлено, що
після нагрівання вище 250 °С така взаємодія стає можливою. Практичним експериментом
підтверджено, що зразки суміші мають максимальну міцність після нагрівання до 300 °С.
У результаті взаємодії хлориду натрію з ортофосфорною кислотою, оскільки цей
процес починається з 300 °С, відразу утворюється метафосфат натрію, який і виконує роль
зв’язувального компонента.
За традиційними науковими уявленнями, найкращий зв’язувальний потенціал мають
кислі фосфати. Крім цього, відомо, що зв’язувальна здатність фосфатів натрію є нижчою, ніж
у фосфатів алюмінію, заліза, хрому та деяких інших. Це пов’язано з кристалічною будовою, а
саме із співвідношенням іонних радіусів катіона (натрій) та аніона (фосфат).
Базуючись на цих теоретичних принципах, ми синтезували фосфат натрію, який
відповідає усім вимогам повною мірою. Цей зв’язувальний компонент утворюється у
композиції триполіфосфату натрію Na5P3O10 та ортофосфорної кислоти. У дослідженій
системі утворюється двозаміщений пірофосфат натрію Na2H2P2O7. Він має у своїй структурі
водневі зв’язки (два атоми водню). Співвідношення іонних радіусів натрію та утвореного
пірофосфат-іона ідеально входить до рекомендованих меж для синтезу високоефективних
зв’язувальних компонентів (катіон має бути в 4…8 разів менший за аніон). Внаслідок цього
утворений зв’язувальний компонент забезпечує значно більшу міцність порівняно з
триполіфосфатом та іншими фосфатами натрію.
Як і всі кислі фосфати натрію, Na2H2P2O7 при нагріванні втрачає хімічно зв’язаний
водень та також перетворюється на метафосфат натрію NaPO3, який плавиться при
температурі близько 580 °С.
Низька температура плавлення метафосфату натрію (близько 600 °С) в реальних умовах
використання ливарних стрижнів призведе до значного зростання їх залишкової міцності та
ускладнення процесу вилучення стрижнів із внутрішніх порожнин виливків. Однак
метафосфат натрію має значну перевагу над іншими зв’язувальними компонентами з
низькою термостійкістю: він є водорозчинним. Тому вилучення стрижнів із виливків не
потребуватиме додаткових зусиль. Крім цього, плавлення метафосфату натрію у
поверхневому шарі стрижня може сприяти закупорюванню пор суміші і попередженню
виливка від пригару.
Фізико-механічні властивості стрижневих сумішей, які вміщують зв’язувальні
компоненти, синтезовані із поєднань ортофосфорної кислоти із карбонатом, хлоридом та
триполіфосфатом натрію (міцність при стисканні понад 3 МПа, обсипаємість не більше
0,5%) дають змогу застосувати їх навіть для складних виливків із залізовуглецевих сплавів,
що успішно підтверджено лабораторними випробуваннями.
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IV. ВИСНОВКИ
1. Установлено закономірності утворення фосфатів натрію в результаті взаємодії
його неорганічних солей із ортофосфорною кислотою. Підтверджено, що солі слабких
кислот (на прикладі Na2CO3) вступають у взаємодію при нормальній температурі, солі
сильних кислот (на прикладі NaCl) – при нагріванні в інтервалі 200…300 ℃.
2. У системі триполіфосфату натрію з ортофосфорною кислотою вперше отримано
зв’язувальний компонент із підвищеною питомою міцністю, який представляє собою
двозаміщений пірофосфат натрію. Його зв’язувальна здатність є найвищою із відомих
фосфатів натрію і зумовлена оптимальним співвідношенням іонних радіусів Na+ та P2O74-, а
також наявністю додаткових водневих зв’язків у молекулі Na2H2P2O7.
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I. ВСТУП
Для підвищення ефективності холодної прокатки необхідно провести вибір якісних
технологічних мастил, що максимально знижують сили тертя і забезпечують підвищений
ступень деформації листа при мінімальних енергосилових параметрах. Крім того, мастила
повинні мати достатнім рівнем термостійкості і стабільністю властивостей в при різних
швидкостях технологічного процесу. Особливо це важливо при високих швидкостях
прокатки і для процесу глибокої витяжки. В цих випадках підвищується вплив теплового
ефекту ,вібраційних навантажень та гідродинамічних властивостей рідкої фази, що змінює
ступінь зносу твердої змащувальної плівки. Доцільно проведення вибору мастил, які
відповідають вище означеним вимогам.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В роботі [1] представлено значний по інформації оглядовий матеріал стосовно
використанню технологічних мастил та емульсій. Визначено науково обґрунтовані вимоги до
мастил та їх сучасна класифікація. Разом з тим наведена методика розрахунку технікоекономічної ефективності використання нових мінеральних і синтетичних мастил основана
тільки на статистичних даних і не підкріплена теоретичними і експериментальними
дослідженнями. Представляє науковий інтерес робота [2], де наведено основні принципи для
вибору спеціальних технологічних мастил для отримання дзеркальної поверхні тонких
полос. Однак ці мастила використані для прокатки алюмінієвих сплавів, які за своїми
властивостями суттєво відрізняються від заготовок із сталі. В роботі [3] наведено важливий
матеріал з методології і класифікації мастильно–охолоджуючих рідин та їх впливу на
здоров’я працюючих і екологію навколишнього середовища. Наведена інформація була
прийнята до уваги. Дослідження із роботи [4] по впливу мастил на деформацію та силові
показники прокатки мідних та латунних листів з методичної точки зору важливі. Проте
характеристики матеріалів по міцності і пружності значно менші від сталевих, що визначило
необхідність проведення експериментальних випробувань різних мастил.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Використання мастила в холодній прокатці суттєво знижує витрати енергії, що дуже
актуальне в наш час; зношення валків. При цьому підвищується якість поверхні прокату та
сприяє рівномірному розподілу обтиснення за шириною листу. Значимість мастила
підвищується із зменшенням товщини прокату і з ростом величини обтиснення. Якість
мастила залежить від її здатності міцно утримуватися на слизьких друг до друга поверхнях
(листа і валка) та не видавлюватися при створенні великих тисків металу на валки. Вибір
мастил також утрудняється внаслідок нерівномірної швидкості прокатки. При заправки листа
швидкість складає до 1м/с, а потім вона зростає до робочої з прискоренням 1,5-2,5 м/с2.
Виникає необхідність розширення властивостей мастил. Технологічні
мастила
розподіляються на групи:
- рослинні-чисті чи з водою;
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- мінеральні чисті та з добавкою рослинних, або тваринних жирів;
- складні ефіри синтетичних жирних кислот;
- водні емульсії мінеральних або рослинних мастил чи тваринних жирів.
Рослинні мастила (пальмові, коріандрові ,бавовняні, касторові, із сурепи та ін.) є
найбільш ефективними за основними вимогами. Для підвищення мастильних властивостей їх
піддають полімеризації або гідрогенізації. Проте вони мають обмежене застосування
внаслідок дорожнечі і дефіциту.
Для оцінки стійкості змащувальної плівки різних типів технологічних мастил
проводились спеціальні дослідження. Випробувались найбільш поширені на виробництві
мастила: поліметілсілоксанову рідину ПМС-200, бавовняне натуральне масло, індустріальне
масло 20, технологічно прокатне мастило ТПС-К, та дослідні мастила ТПС-17М10, ТПС17М20, ТПС-17М30.Для порівняння вибрали 15% мильний клей і дистильовану воду.
Визначались відносна зміна сили прокатки Р від швидкості деформації металу U в процесі
прокатки. Результати досліджень представлені на рис.1.
Рисунок 1-Залежність відносної зміни сили
прокатки Р від швидкості деформації металу
U в процесі холодної прокатці листів із сталі
Ст2кп
з
різними
технологічними
мастилами:1-ПМС-200; 2 – вода; 3індустріальне мастило ІС-20; 4- 15% мильний
клей; 5- бавовняне натуральне масло; 6ТПС-К; 7- ТПС-17М10 ( М20, М30)
Встановлені залежності показують нелінійний характер, причому сила прокатки для
мастил 1,7 знижується при рості швидкості деформації, а для мастил 2,3,4,5 підвищується.
При використанні мастила ТПС-К сила прокатки спочатку зростає до швидкості 400 с-1, а
потім знижується. При використанні технологічних мастил типу ТПС-17 і ТПС-К відносна
зміна сили прокатки майже не залежить від швидкості деформації і змінюється в незначних
межах 1-2,5 %.Найгірші показники мають рідини ПМС-200 і вода. Дещо кращі показники
показали індустріальне мастило ІС-20, 15% мильний клей і бавовняне натуральне масло
(криві 3,4,5).Високі антифрикційні властивості і міцність плівок визначили синтетичні
мастила типу ТПС-17, які знаходяться на рівні рослинного мастила ТПС-К. Причому, в
діапазоні швидкостей деформацій 400-600 с-1 зусилля прокатки в 2,5 рази менше ТПС-К, а
при швидкості 800 с-1 вони вирівнюються.
IV. ВИСНОВКИ
Проведено дослідження широкого спектру технологічних мастил рослинної і
синтетичної групи, і відносно дешевих рідин.
Встановлено залежності відносних зусиль холодної прокатки при різних швидкостях
деформації. Виявлено нелінійний характер дії мастил і визначено швидкості, при яких
суттєво знижуються зусилля прокатки.
Підтверджено доцільність заміни дорогих рослинних мастил на синтетичні, що більш
стійкі і економічні.
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Створення математичного методу
розрахунку теплових полів ливарних стрижнів
у контакті з металевим розплавом
Ростислав Лютий
КПІ ім. Ігоря Сікорського
м. Київ, Україна
I. ВСТУП
Визначення теплового поля ливарної форми (або стрижня) дуже важливо, оскільки
воно визначає інтенсивність процесів теплопередачі на границі металевий розплав – форма, а
згодом і виливок – форма. Також теплове поле форми (стрижня) визначає фізико-хімічні
процеси, які відбуваються як у самому матеріалі форми, так і між нею і металевим
розплавом. Вірна інтерпретація усього комплексу названих процесів лежить в основі
керування якістю литих деталей. Але вона неможлива без розрахунку теплового поля із
статистично достатньою точністю.
Вважається, що комп’ютерні програми моделювання ливарних процесів
«MAGMASOFT», «ProCAST», «WinCAST», «LVMFlow», «NovaFlow», «Полігон» [1] дають
необхідну точність теплових розрахунків, проте це не зовсім так. Теоретичне вивчення
процесів перенесення тепла із відповідним складанням математичних моделей, які
максимально точно відтворюють сутність процесів, практично зупинилося з появою
обчислювальної техніки. Але основні теплові задачі на той момент не було остаточно
вирішено. Немає аналітичних рішень для розподілу теплового поля в металевому розплаві і
виливку в процесі затвердіння і подальшого охолодження, також відсутні аналітичні рішення
для визначення температури поверхні ливарної форми.
Чисельні методи, які дають змогу вирішувати складні прикладні задачі, мають
базуватися на ґрунтовній теоретичній базі, яка на сьогодні є неповною.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Що стосується достатньої точності, у ливарному виробництві більшість розрахунків є
приблизними, що пов’язано із багатофакторністю процесів. Тому забезпечити точність
розрахунку на рівні 1,0 К, або ще більшу, не тільки не представляється можливим, але й
абсолютно недоцільно для реальних умов. З іншого боку, якщо розглядається тепловий
процес у температурних межах 1700…1800 К, то навіть при досить точному розрахунку із
довірчою ймовірністю 0,95 похибка може становити 85…90 К. Така зміна температури
матеріалу значною мірою впливає на його властивості, але вона залишається неврахованою.
Теплове поле ливарної форми та стрижня прийнято розраховувати за методом
кінцевих різниць або кінцевих елементів [2-5]. Ці методи спроможні давати досить точний
результат. Але вони потребують правильного визначення граничних умов. Крім цього,
чисельні методи дають вирішення досить складних диференційних рівнянь тільки за умови
введення спрощень [6, 7]. Першим поширеним спрощенням є прийняття змінної фізичної
величини за константу. Другим – введення у розрахунок двох або більшої кількості
взаємозалежних величин. У розрахунках теплових полів ливарних форм і стрижнів поширені
обидва вказаних недоліки. Наприклад, за константу часто приймають температуру поверхні
форми, що, звичайно, не має нічого спільного з реальністю.
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III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Задачами нашого теоретичного дослідження не було складання об’ємних
математичних моделей із подальшим їх спрощенням до того рівня, коли вони втрачають
адекватність. Ми пішли іншим шляхом – ґрунтовний аналіз теплових процесів із подальшим
описом їх системою аналітичних рівнянь, які з максимальною точністю визначають
температури у потрібних (граничних) точках.
На першому етапі вирішено задачу розподілу температурного поля у металевому
розплаві від його потрапляння у ливарну форму до остаточної кристалізації, в результаті
чого визначено зміну температури поверхні металу, яка контактує з формою (стрижнем)
протягом усього цього періоду [8].
Другий етап полягав у визначенні зміни температури поверхні металу під час його
повного охолодження у формі. Отримані дані [8] стали основою для розрахунку теплового
поля. Оскільки стрижні є більш відповідальною частиною ливарної форми та піддаються
особливо інтенсивному тепловому та механічному впливу, саме вони в першу чергу мають
бути об’єктом розрахунку.
Розрахунок теплового поля ливарних стрижнів реалізовано на основі методу кінцевих
різниць, при цьому новизною нашого методу є спосіб визначення граничних умов, які
забезпечують максимальну достовірність результатів.
Створено аналітичний метод визначення температури поверхні ливарного стрижня,
яка перебуває у контакті з металом. На відміну від загальноприйнятих методів визначення
цієї температури, які полягають у звичайному прирівнюванні її до температури поверхні
металу протягом усього розрахункового періоду, визначено реальну динаміку її зміни.
Граничними точками розрахунку є значення температур у початковий момент та у
момент, коли температура поверхні стрижня після початку контакту із металом зрівнюється
із температурою цього металу. Звичайно, цей тепловий процес є інерційним і не може
відбуватися миттєво [9]. Тривалість процесу, яку ми назвали тепловою інерційністю
матеріалу, визначено на основі критеріального рівняння Фур’є:


ТВ Т
X 

 f  Fo;
Т В  Т СТР
X 2 

,
де

(1)

ТВ – температура поверхні металу;
ТСТР – температура стрижня на відстані Х2 від поверхні металу;
Fo – критерій Фур’є;
Х – відстань розрахункової точки від поверхні металу;
Т – температура у розрахунковій точці.

Згідно цього рівняння, якщо ліва частина наближається до нуля, критерій Фур’є
дорівнює одиниці. Це, у свою чергу, відбувається, якщо температура Т у розрахунковій точці
стрижня (чисельник лівої частини) буде дорівнювати температурі поверхні металу ТВ.
Оскільки критерій Фур’є визначається рівнянням:

Fo 

Х 22
,
а 

(2)

де а – коефіцієнт температуропровідності стрижня, м2/с.
З нього і можна визначити теплову інерційність τ, прийнявши значення Fo = 1,0.
Із рівнянь (1) і (2) також слідує, що теплова інерційність не залежить від теплових
властивостей більш нагрітого тіла (в нашому випадку металу), його температури, маси та
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розмірів виливка. Теплова інерційність визначається тепловими властивостями тіла, яке
нагрівається, а також положенням розрахункової точки. Ця точка має лежати на певній
відстані Х від поверхні контакту, що добре узгоджується із структурою матеріалу ливарної
форми або стрижня.
Являючи собою капілярно-пористе тіло, яке складається із часток вогнетривкого
матеріалу (наповнювача), незначної кількості зв’язувального компонента (до 5%) та
повітряних пор, які займають не більше 30% об’єму, форма або стрижень проводить тепло
переважно за рахунок контактної теплопровідності між частками наповнювача. Отже, процес
передачі тепла всередині такого тіла по суті починається із моменту, коли прогрівається
поверхневий одиничний шар часток наповнювача і передає тепло наступному. Розрахункова
точка за максимальної упаковки часток у такому разі знаходиться на відстані лінійного
розміру (середнього діаметра часток) від поверхні. В реальних формах і стрижнях упаковка
зерен є нерівною, тому поверхневий одиничний шар має розмір 1,5 середнього діаметра
часток. Отже, при використанні піску із середнім розміром 0,2 мм розрахункова точка буде
знаходитися на відстані 0,3 мм від поверхні контакту метал-форма; при використанні
пилоподібного наповнювача із середнім розміром 0,05 мм – на відстані 0,075 мм.
Теплова інерційність являється основою для подальшого розрахунку теплового поля
методом кінцевих різниць. Відомо, що для цього об’єкт розрахунку розділяють на рівномірні
шари і залежно від їх товщини та теплових властивостей визначають одиничний період (або
крок) часу. Якщо цей період більший за теплову інерційність, як це буває при визначенні
температурного поля масивних об’єктів, тоді розрахунок можна проводити без подальших
уточнень. Наші дослідження і розрахунки показали, що для ливарних стрижнів у більшості
випадків одиничний крок часу менший за теплову інерційність. Отже, визначення зміни
температури поверхні у період теплової інерційності для них дуже актуально.
Установлено, що для стрижня на основі кварцового піску з середнім розміром часток
0,2 мм теплова інерційність дорівнює приблизно 15 с. Динаміку зміни температури у
розрахунковій точці за цей період, як виявлено при порівнянні різних розрахункових методів
та результатів експериментів, найбільш точно описує формула Шварца:

де



Х
,
Т С  Т К  (Т К  Т 0 )  erf 
 2  а  


ТС – температура стрижня на відстані Х від поверхні, К;
ТК – температура поверхні, К;
Т0 – початкова температура стрижня, К;
а – коефіцієнт температуропровідності стрижня, м2/с;
τ – час, с.

(3)

Також динаміку зміни температури у розрахунковій точці можна визначити за
допомогою вже згаданого критеріального рівняння Фур’є (1). Отримані результати майже
повністю співпадають.
Другою граничною точкою у ливарному стрижні є його центр (точка, розташована на
рівній відстані від протилежних поверхонь). Температуру стрижня у центрі та динаміку її
зміни також достовірно можна визначити за формулою Шварца (3).
Після точного знаходження температури поверхні і центру ливарного стрижня у різні
моменти часу, температурне поле стрижня можна без проблем розраховувати за методом
кінцевих різниць.
Після того моменту, коли температура поверхні стрижня зрівнюється з температурою
поверхні металу, починається їх спільне охолодження. Проте у разі швидкого охолодження із
швидкістю 15…20 К/с, характерного для дрібних тонкостінних виливків, теплові властивості
стрижня зумовлюють більш повільне його охолодження. Це виражається у тому, що
протягом певного часу температура поверхні стрижня буде більшою, ніж температура
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поверхні металу. Відставання зміни температури поверхні стрижня також визначається
тепловою інерційністю. Якщо інерційність дорівнює, наприклад 15 с, то температура на
поверхні стрижня у кожний момент часу буде такою, яка була на поверхні металу 15 с назад.
Для товстостінних виливків, у яких швидкість охолодження не перевищує 1 К/с, теплову
інерційність стрижня можна не враховувати.
За розробленим математичним алгоритмом виконано розрахунок і аналіз теплових
полів ливарних стрижнів у контакті із сталевими виливками. Показано, що для стрижня
діаметром 16 мм у циліндричному виливку із товщиною стінки 4 мм різниця між
розрахунковими даними, отриманими розробленим і традиційним методами (в т. ч. при
використанні існуючих програм) становить від 50 до 100 К з екстремальними відхиленнями
на початку розрахункового періоду (перші 3…5 с контакту) до 500 К. Для стрижня діаметром
50 мм у циліндричному виливку із товщиною стінки 100 мм різниця протягом усього
розрахункового періоду не перевищує 100 К.
IV. ВИСНОВКИ
1. Вперше розроблено комплексний аналітичний метод розрахунку теплових полів
ливарних форм і стрижнів у контакті з металом в процесі кристалізації та охолодження
виливка.
2. Отримано математичні формули для розрахунку граничних температур (поверхні і
центру) у ливарних стрижнях. На відміну від раніше відомих методів, визначено динаміку
зміни граничних температур у часі.
3. Установлено метод визначення тривалості нагрівання поверхні ливарного стрижня
в контакті з металевим розплавом. Тривалість нагрівання поверхні названо терміном
«теплова інерційність». Показано, що вона залежить виключно від теплових властивостей
тіла, яке нагрівається.
4. Розроблений метод дає змогу значною мірою підвищити точність розрахунків та
може розглядатися як теоретична база для розроблення нових, а краще для уточнення
існуючих програм моделювання ливарних процесів.
5. Математичний метод, коротко представлений у цій роботі, може бути застосовано
для розрахунку теплових полів будь-яких об’єктів, які перебувають у щільному контакті,
мають значну різницю температур та швидку динаміку їх зміни. Для об’єктів, які незначною
мірою відрізняються за температурою, адекватні результати можна отримати будь-яким із
відомих раніше методів.
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I. ВСТУП
Ризик є важливим поняттям у сучасному суспільстві. Найпоширенішими є поняття
ризик-менеджмент та фінансовий ризик. Поняття ризику та оцінки ризиків розглядається порізному в освіті.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В роботі [1] обґрунтовано основні етапи формування системи виявлення та оцінки
ризиків у галузі вищої освіти та проаналізовано шляхи їх запобігання. Розкрито актуальність
і зміст створення освітньо-наукових кластерів у системі освітнього ризик-менеджменту [2].
В [3] представлено, як інноваційний інструмент, підходи до ризику в освіті на основі
дослідження Варшавського університету. В науковій роботі [4] досліджено вивчення ризику
у вищій освіті на основі класифікації за трьома сферами. Тобто, ризики які властиві тільки
вищій освіті, ризики які залежать від розвитку у суспільстві та ризики, які стикаються з
освітою установи і нічим не відрізняються від тих, що стоять перед будь-якою іншою
організацією.
Вище згадані джерела висвітлювали тему щодо конкретних ризиків та їх управління в
різних галузях зокрема в освіті. Тому, дана проблематика є досить актуальною, й потребує
вивчення та дослідження, що є метою даної роботи.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Темп змін у закладах вищої освіти України швидший, ніж будь-коли.
Для того щоб створити політику навчального закладу, потрібно виділити ризики та
визначити їх вплив на діяльність закладу. Для індикації ризиків проводиться аналіз
діяльності структурних підрозділів за процесами та їх взаємодією.
Для кращого виявлення вище згаданих ризиків в освітньому процесі було розроблено
модель індикації ризиків системи внутрішнього забезпечення якості освіти ЗВО (рис. 1), яка
базується на загальній моделі оцінювання ризику до процесу керування ризиком [5, 6].
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Рисунок 1 – Модель індикації ризиків системи внутрішнього забезпечення якості освіти
Розроблено алгоритм оцінки ризику (рис. 2), який є одним із блоків даної моделі, що
представлена на рис.1.

Рисунок 2 – Алгоритм оцінки ризиків
Етап «Індикація ризиків». Даний етап призначений для визначення ризиків, в системі
внутрішнього забезпечення якості освіти. Він характеризується аналізом всіх процесів
закладу вищої освіти та факторів їх ризику. До способів знаходження відносять: опитування,
аналіз освітніх програм та силабусів, аудит програмного забезпечення та матеріальної бази,
звіт експертів та ін.
Етап «Аналіз ризику». На даному етапі здійснюється аналіз ймовірності і наслідків
критичних ситуацій, які виникають під час здійснення індикації ризиків.
Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
300

Етап «Оцінка ризиків». Цей етап є основним елементом алгоритму аналізу ризиків.
Його метою є оцінювання ризиків за допомогою двох методів: кількісної оцінки ризику, для
якої використовують числову ймовірність, якісної оцінки ризику, для якої застосовуються
рівні (наприклад шкала: «високий», «середній», «низький» тощо). Після проведення оцінки
ризиків необхідно сформувати звіт для подальшого проектування плану щодо управління
ризиками.
IV. ВИСНОВКИ
Запропонована модель та алгоритм є ефективним інструментом для дослідження
ризиків в освітньому процесі, оскільки дає можливість покращити якість навчальних систем
за рахунок високої швидкодії знаходження ймовірних ризиків та застосування методів
кваліфікації ризиків для їх усунення.
ЛІТЕРАТУРА
[1]
[2]
[3]

[4]

[5]
[6]

S. Soroko, L. Kozoriz, «Identification and evaluation of risks for educational services with higher education
institutions», in Nauk. pr. NDFI, 2018, 4:59-78, doi: https://doi.org/10.33763/npndfi2018.04.059
I. Kaleniuk, O.Kuklin, «Risk management in higher education Ukraine», in Bulletin of Taras Shevchenko National
University of Kyiv. Economics, 2015, 5(170):23-28, doi: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/170-5/4
M. Maciejczak, «Risk management in the system of internal quality assurance of higher education institutions», in
Studia
Mundi
–
Economica,
Jul.
2016,
Vol.3,
No.1,
p.
186,
doi:
http://dx.doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2016.03.01.84-94
I. Helsloot, W. Jong,, «Risk Management in Higher Education and Research in the Netherlands», in Journal of
Contingencies and Crisis Management, Vol. 14, No. 3, pp. 142-159, September 2006, 9600 Garsington Road,
Oxford, OX4 2DQ, UK and 350 Main St, Malden, MA, 02148, USA, Available at SSRN:
https://ssrn.com/abstract=924050 or http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5973.2006.00490.x
ДСТУ ISO 31010:2013 (IEC/ISO 31010:2009, IDT) «Керування ризиком. Методи загального оцінювання
ризику». – Київ : Мінекономрозвитку України, 2015
G. Himicheva, A. Volivach, (2019) Assessment of the learning process risks at higher educational institutions in
accordance with the dstu iso 31010:2013 requirements. Ocinjuvannja ryzykiv osvitn'ogo procesu ZVO zgidno z
vymogamy DSTU ISO 31010:2013. New stages of develjpment of modern science in Ukraine and EU countries:
monograph . edited by authors. – 3rd ed. – Riga, Latvia. «Baltija Publ». 268 – 289. http://doi:10.30525/978-9934588-15-0-61 [In Latvia].

Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
301

СЕКЦІЯ 9

АРХІТЕКТУРА ТА
БУДІВНИЦТВО

Main Features of Energy Efficiency
Requirements for New Constructions
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I. INTRODUCTION
Nowadays, a large number of new buildings are put into operation in our country every year,
among which a significant percentage are multistore buildings. Given the ever-increasing cost of
energy resources, as well as the fact that the cost of housing includes not only the cost of the
apartment itself, but also the cost of its exploitation, there is a necessity to understand the real level
of energy efficiency of a constructed building.
II. PRESENTATION OF THE MATERIAL
The main indicator that reflects the level of energy efficiency of a building is its energy
efficiency class. It should also be noted that according to the Law of Ukraine "On Energy
Efficiency of Buildings" [1], all new buildings that are put into operation must pass energy
certification. As a result, it is the energy certificate that provides information on the actual energy
efficiency class of the building.
Nowadays, the energy passport of the building, which is described in the current state
building regulations [2], has not been canceled. However, along with this, there is a contradiction
between the requirements of the Law [1] and the document [2], as the energy efficiency class
according to the first document is calculated based on energy consumption of the building, while
building regulations prescribe energy efficiency class based on energy needs. The presence of such
inconsistency causes the fact that the design documentation for new construction still partially uses
the standards set out in the document [2], while after the energy certification the main indicator,
namely – the energy efficiency class of the building, may differ from that calculated for energy
needs. Thus, quite often there were problems with the fact that the building according to the project
met the minimum allowable requirements for energy efficiency, and the recalculation of the energy
certificate revealed non-compliance with the minimum allowable indicators. All this requires the
harmonization of regulations in order to prevent such problems.
To date, a preliminary draft of updated state building regulations "Thermal insulation and
energy efficiency of buildings" has been developed [3], which takes into account the above
inconsistencies.
It is important that the new draft document sets increased requirements for thermal
performance of building envelopes and the energy efficiency class of the building in general. Table
1 shows a comparative description of the maximum allowable values of specific energy needs (for
existing requirements) and specific energy consumption (for the project of new requirements) for
residential buildings. Similarly, the requirements have been changed for other buildings – hotels,
public institutions, etc.
From Table 1 it is clear that the requirements for energy efficiency of buildings will be
significantly increased. Especially given the fact that the energy consumption of buildings includes
energy needs and losses that arise in the process of ensuring regulatory requirements for energy
efficiency. These data should be taken into account when designing new buildings, as the
requirements can be introduced fairly quickly, and the period from the design of the building to its
construction is quite significant.
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The main thing to pay attention to when designing a new building – the minimum
requirements for thermal performance of enclosing structures. The comparative characteristics
between the current and design requirements are given in table 2.
Table 1 – Comparative characteristics of the current requirements and the requirements of the draft
new document on the maximum allowable values of energy consumption by residential buildings
Current state building regulations
Number of floors
of a residential
building
1-3
4-9
10-16
17 and more

Normative maximum specific energy
needs for the temperature zone in
Ukraine, kWh / m2
I
II
120
110
83
81
77
75
70
68

New draft of the state building
regulations
Normative maximum specific energy
consumption for the temperature zone in
Ukraine, kWh / m2
I
II
110
100
80
75
70
65
60
55

Table 2 – Comparative characteristics of the current requirements and the requirements of the draft
new document on the minimum requirements for thermal performance of enclosing structures

N

Type of enclosing structure

1
2

Outside walls
Combined coatings adjacent to the outside
air
Covering of heating attics (technical floors)
and covering attic type, glazed balconies
and loggias, attic floors of unheated attics
Floors adjacent to the outside air and above
unheated basements
Translucent enclosing structures
Garret window
Exterior doors

3

4
5
6
7

Current state building
regulations
Normative minimum
requirements for thermal
performance of enclosing
structures for the
temperature zone in
Ukraine, m2 K / W
I
II
3,3
2,8

New draft of the state
building regulations
Normative minimum
requirements for thermal
performance of enclosing
structures for the
temperature zone in
Ukraine, m2 K / W
I
II
4,0
3,5

6,0

5,5

7,0

6,0

4,95

4,5

6,0

5,5

3,75

3,3

5,0

4,0

0,75
0,6

0,6
0,5

0,75-1,3
0,8
0,75

0,6-1,2
0,7
0,6

III. CONCLUSION
Thus, a comparative description of existing and design requirements for energy efficiency of
buildings, which should be used at the design stage of new construction.
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[3] ДБН В.2.6-31:20ХХ. Теплова ізоляція та енергоефективність будівель. Проєкт, перша редакція. Київ. 2020.
36 с. Режим доступу: https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2021/01/DBN-V.2.6.31_1_red.pdf (DBN B.2.6-31:
20XX. Thermal insulation and energy efficiency of buildings. Project, first edition. Kiev. 2020. 36 p. Access mode:
https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2021/01/DBN-V.2.6.31_1_red.pdf).
[1]
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Питання державного нагляду та контролю у
будівництві
Галина Туровська
Національний університет водного господарства та природокористування
м. Рівне, Україна
I. ВСТУП
Однією з найважливіших галузей господарювання будь-якої держави є будівництво,
незважаючи на соціально-економічний устрій, політичний лад і навіть рівень економічного
розвитку, практика якого свідчить, що прогрес у будівельній галузі значно впливає на
національну економіку країни. Разом з тим, будівництво відноситься до ряду виробничих
процесів, що характеризуються підвищеною небезпекою для працівників, які виконують
робочі операції. Відповідно, будь-яке будівництво неможливе без контролю з боку
державних органів. Це ризиковий вид господарської діяльності з огляду на негативні
наслідки, що можуть настати у випадку недотримання встановлених державою й
апробованих будівельною практикою норм та стандартів. Тому обґрунтованим є державний
нагляд та контроль за будівництвом, який здійснюється як з метою захисту інтересів
суспільства, так і людини від можливих негативних наслідків.
Суспільні відносини, які динамічно змінюються під впливом кризових ситуацій в
економіці нашої держави, а також визначення вектору розвитку на ЄС вимагають
вироблення та вдосконалення як сучасної та ефективної системи адміністративно-правового
регулювання будівельної діяльності взагалі, так і державного нагляду та контролю зокрема
[2]. Наразі назріла гостро потреба в створенні більш сприятливих умов для розвитку
будівельної галузі, а це спонукає науковців до дослідження шляхів покращання ситуації в
будівельній сфері, зокрема засобами державного нагляду та контролю.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Існують численні дослідження вчених, присвячені питанням становлення, сутності,
призначення державного нагляду та контролю в рамках загальної характеристики, а також і в
окремих сферах суспільства: В.Б. Авер’янова, В.Г. Афанасьєва, О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка,
О.М. Вінника, І.П. Голосніченка, Л.В. Коваля, Є.Б. Кубко, Б.М. Лазарева, А.В. Матвійчука,
Л.Ф. Морозова, В.П. Портнова, В.І. Ремньова, А.О. Селіванова, О.В. Стукаленко, Ю.О.
Тихомирова, Р.Й. Халфіної, В.В. Цвєткова, В.Є. Чиркіна, К.В. Шоріної та інші. Вагомий
вклад у розв’язання проблем поліпшення умов праці, розробки ефективних комплексних
заходів щодо безпеки праці, передових методик аналізу та прогнозу стану охорони праці на
сучасному етапі, в тому числі і на підприємствах будівельної індустрії, зробили вітчизняні
вчені: Пістун І.П., Гунченко О.М., Гогіташвілі Г.Г., Климова О.М., Касьянов М.А., Медяник
В.О., Проніна Ю.Г., Ступницька Н.В. та інші. Попри велику кількість робіт, присвячених
даному питанню, окремі аспекти щодо державного нагляду та контролю в будівництві,
особливо в період докорінних змін у суспільстві, є недостатньо розроблені й висвітлені, що
потребує подальшого дослідження та практичного застосування.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Під час здійснення державного нагляду та контролю на будівельних майданчиках
головними державними інспекторами Управління Держпраці відслідковується низка
суттєвих порушень вимог охорони праці. Характерними із яких є ненадання будівельними
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організаціями своєчасної інформації до Управління Держпраці про початок основних
будівельно-монтажних робіт. Підприємствами не отримані дозволи на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки. Виконання робіт на висоті будівельниками здійснюється без
використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Не огороджуються зони із потенційними
та постійно-діючими небезпечними виробничими факторами, не позначаються знаками
небезпеки та попереджувальними табличками. Машиністам кранів і стропальникам не
видаються на руки переліки вантажів, що переміщується вантажопідіймальними кранами. На
будмайданчиках відсутні інвентарні піддони, контейнери, які унеможливлюють падіння
цегли під час піднімання та переміщення. Слід зазначити, що натепер робота будівельників
наближається до роботи високомеханізованих виробничих підприємств, яка має свої
специфічні особливості, що потребують певного підходу до вирішення проблем безпеки. Як
свідчить практика, переважна більшість нещасних випадків на будівництві стається
внаслідок неналежної організації виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме – виконання
робіт без відповідних планів.
Як відомо, нещасному випадку завжди передує відхилення від норм виробничого
процесу. Тому аналіз і вивчення травматизму дає можливість розробки профілактичних
заходів, які усунуть небезпечні умови праці на будівництві. Як свідчать статистичні дані [3],
кількість потерпілих внаслідок нещасних випадків зі смертельним наслідком, пов’язаних з
виробництвом, з початку року станом на 11.03.2021 р. в будельній галузі склала 9,6 %, після
соціально-культурної сфери, агропомислового комплексу та транспорту. Основні причини:
падіння потерпілого 28 випадків; падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів
породи, грунту тощо – 17; дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються,
обертаються – 4; ураження електричним струмом – 1; погіршення стану здоров’я – 2.
Завдання керівників і самих виконавців полягає в тому, щоб усунути умови, які
сприятимуть появі нещасних випадків, або максимально їх зменшити. Однак ці
попереджувальні заходи неможливо своєчасно реалізувати, коли заздалегідь вони технічно і
організаційно непідготовлені. Організація цієї підготовки можлива, коли у проєктній
документації буде передбачений перелік комплексу небезпек, які існують, характер цих
небезпек, тяжкість нещасних випадків та заходи щодо їх попередження. Також потрібно
дотримуватись ієрархії щодо запровадження всіх заходів для усунення ризику, а якщо це
неможливо – заходи для його зменшення, і тільки в останню чергу забезпечувати
працівників ЗІЗ для захисту від негативного впливу на них шкідливих виробничих факторів.
Як зазначають фахівці, у країнах ЄС 50 % усіх ризиків усувають на стадії прийняття
архітектурних і технічних рішень. Тож інтегрувати всі запобіжні заходи необхідно ще до
затвердження проєкту. До речі, в будівництві можна виділити дві великі безпекові проблеми,
які поки ще не вирішені в українських умовах, але водночас регулюються Директивою № 57.
Перша полягає в тому, що на будмайданчиках багато робіт одночасно ведуть різні
підрядники, що в рази збільшує ризики травмувань. Дана директива спрямована насамперед
на вирішення питання щодо координації будівельних робіт. Друга проблема – заходи з
охорони праці не опрацьовують на стадії проєктування будівництва, як це задекларовано в
документі ЄС. Так як стадія проєктування є вкрай важливою, саме тут потрібно передбачити
всі заходи для безпеки. А ті небезпеки, що залишаються та не були враховані під час
проєктування, – усувати на інших етапах будівництва. Наприклад, якщо проєктанти
пропонують незвичні та/або нові будматеріали чи конструктивні рішення, їх має
проаналізувати спеціаліст (координатор) з охорони праці.
Натепер більше 200 тисяч працівників задіяно у будівельній галузі. Раніше їх було 1,6
млн, що складало 20 % нашого ВВП. Наразі це трохи більше 3 %. Причина полягає не у
зменшенні сфери будівництва, а через незаконні маневри власників компаній-забудовників
[1]. За даними Міжнародної організації праці в будівельній галузі працю 70 % найманих
працівників використовують незаконнно, тобто не декларують. У Верховній Раді планують
виправити цю ситуацію. Після послаблення карантинних обмежень інспектори праці завжди
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повертаються до інформаційних відвідувань роботодавців. Головними темами відвідувань є
недопущення використання незадекларованої праці та профілактика нещасних випадків з
працівниками під час роботи. Насамперед, увага інспекторів праці концентрується на
найбільш ризикованих для використання незадекларованої праці та травмонебезпечних
сферах господарювання, в тому числі, будівництво [4]. Проводиться роз’яснювальна робота
серед ФОПів у містах України інспекторами Держпраці та технічними інспекторами, які
будуть слідкувати та виявляти незадекларовану працю [1].
Одночасно з проведенням інспекційної кампанії Держпраці не припиняє інформаційнороз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції [4]. Впроваджена функція
«інтерактивний інспектор», яка дає можливість як роботодавцям, так і працівникам отримати
відповідні консультації щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання
можливим його порушенням у режимі реального часу через засоби телефонного зв’язку,
соціальні мережі та комунікаційні засоби. Найбільш затребуваним сервіс «інтерактивний
інспектор» є у Луганській, Харківський, Львівській, Чернігівській та Київській областях. У
цих областях працівники та роботодавці найчастіше зверталися за консультаціями з питань
праці, охорони та гігієни праці. У зручності, швидкості та доступності започаткованого
сервісу переконалися вже більше 100 тисяч громадян.
Під час здійснення державного нагляду на великих будівельних об’єктах, де одночасно
працює значна кількість підрядних організацій, можна застосовувати так званий принцип
«зелених желетів». До складу групи «зелених желетів» входять фахівці служб охорони праці
та інспектори нагляду територіальних органів, які закріплені безпосередньо за цими
підприємствами. На будівельних майданчиках може працювати ще одна форма
«будівельного патруля» – так звані «мобільні групи» зі складу державних інспекторів різних
галузей нагляду. Вони здійснюють оперативні перевірки об’єктів підвищеної небезпеки.
Упродовж одного рейду такі «мобільні групи» можуть проінспектувати відразу кілька
будівельних об’єктів. Усе це дає змогу, незважаючи на зростання рівня травматизму в галузі,
досягти зниження темпів його зростання майже вдвічі відносно зростання обсягів виконаних
будівельних робіт.
IV. ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що лише правильна організація
будівельного майданчика і створення безпечних умов праці на робочих місцях є
першочерговим етапом здійснення будівництва будь-якого об’єкта і однією з передумов
зниження рівня травмування працюючих. При цьому упорядкування, розвиток, охорону
суспільних відносин з метою здійснення нагляду та контролю в будівництві забезпечить
ефективне правове регулювання, переоцінка його провідних засад, а також узгодження з
міжнародними та європейськими стандартами. Тому дослідження питань державного
нагляду та контролю в сфері будівельної діяльності важливо не тільки в контексті правових
реформ, а й головним чином у контексті створення безпечних і нешкідливих умов праці для
працівників та безпечного життєвого простору.
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I. INTRODUCTION
The issue of efficient use of energy resources today occupies one of the leading places in
world trends. There are now a large number of funds and programs that focus primarily on reducing
emissions and mitigating climate change. And the reduction of energy consumption is a prerequisite
for reducing hazardous emissions into the atmosphere and improving the environmental situation in
general. One of the best approaches that can help to properly plan the necessary changes to energy
use is to prepare action plans for sustainable energy development and implementation of energy
management systems for both specific organizations and for cities in general.
II. PRESENTATION OF THE MATERIAL
In the general balance of energy consumption in the cities of Ukraine, usually the most
energy-intensive sector is the housing sector. Consumption of fuel and energy resources by public
institutions, transport and industry in such cities is significantly lower. However, it should be borne
in mind that the increase in energy efficiency in residential buildings lies mainly with the residents
themselves, i.e. the owners of such buildings, while the implementation of energy efficient actions
in public institutions can be done by the city budget. Today, there are many opportunities to attract
assistance from European organizations for grants and loans for energy efficient actions. The 2020
climate & energy package of the EU sets three key targets [1]:
- 20% cut in greenhouse gas emissions (from 1990 levels);
- 20% of EU energy from renewables;
- 20% improvement in energy efficiency.
The 2030 climate & energy framework strengthens the 2020 goals as follows [1]:
- At least 40% cuts in greenhouse gas emissions (from 1990 levels);
- At least 27% share for renewable energy (it was increased to 32% in 2018);
- At least 27% improvement in energy efficiency.
The long-term purpose is the reduction of 80-95% of CO2 from 1990 levels by 2050. With its
40% of energy consumption and 36% of CO2 emissions, the building sector is considered a key
element to achieve the EU Climate & Energy objectives. A crucial role is conferred to the public
sector, f.e. due to refurbishment of public buildings and encouragement of higher building standards
in cities and communities [1].
The EU has implemented in the last decades a set of directives and recommendations in order
to support Member States in the elaboration of a strategy for energy efficiency in buildings [1].
Through this Directive, the Member States are required to establish indicative national energy
efficiency targets for 2020, based on either primary or final energy consumption. The directive also
sets legally binding rules for end-users and energy suppliers. The Energy Efficiency Directive
(2012/27/EU) stresses inter alia, that governments shall undertake an exemplary role in the energy
retrofit of their countries' building stock, and sets a binding renovation target for public buildings.
Given the fact that the cost of paying for the consumption of fuel and energy resources by
public institutions falls on the city or state budget, the question of using the above written
opportunities is extremely relevant.
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In public institutions exists a huge potential to increase energy efficiency. Usually buildings
are old, not renovated and the users are not familiar with energy efficiency measures. Therefore,
without major investments in such facilities, with the rational use of energy and with adequate
organization, energy consumption can be reduced by up to 15%. With implementation of adequate
energy efficiency awareness of building users, energy reduction can be reduced by a further 5%. If
we add the appropriate technical and investment measures, according to expert estimates the total
potential of energy efficiency can amount up to 50% [1].
The efficient and effective use of energy to maximize profits (minimize costs) and enhance
competitive positions are the main goals of energy management. The primary objective of energy
management is to maximize profits or minimize costs [3].
Some desirable subobjectives of energy management programs include [3]:
- Improving energy efficiency and reducing energy use, thereby reducing costs.
- Reduce greenhouse gas emissions and improve air quality.
- Cultivating good communications on energy matters.
- Developing and maintaining effective monitoring, reporting, and management strategies for
wise energy usage.
- Finding new and better ways to increase returns from energy investments through research
and development.
- Developing interest in and dedication to the energy management program from employees.
- Reducing the impacts of curtailments, brownouts, or any interruption in energy supplies.
An important point, which should be a prerequisite for such work, is to raise awareness of
both city officials and public institutions officers about the need to develop and implement energy
management systems in such organizations. To this end, within the framework of the international
project "Cross-border Network of Energy Sustainable Universities" a training program "Energy
management in public institutions" has been developed. Developed educational program include
such the most important parts which should be discussed:
- Basic concepts and basic terminology of energy management. Public institutions;
- Fuel and energy balance. Specific consumption of fuel and energy. Main consumers of
energy resources in public institutions. Rationing of costs (specific costs) of fuel and
energy resources. Energy Audit;
- Features of energy management application for efficient energy supply of public institutions.
Systems of energy management;
- Development and implementation of an energy management system in a public institution.
ISO 50001.
III. CONCLUSION
The basic requirements and necessary components for the construction of energy management
systems in public institutions are described. The peculiarities of public institutions that should be
paid attention to are given, as well as the structure of the developed educational program "Energy
Management in Public Institutions" is briefly described.
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Priority directions of phosphogypsum waste
utilization
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I. INTRODUCTION
Modern reserves of phosphogypsum in the world are estimated at about 120-130 million tons
and increase annually, with the mass share of its utilization according to the most optimistic
forecasts does not exceed 10-15 % [1-3].
With the sulfuric acid method of processing apatite concentrate per 1 ton of H3PO4, depending
on the raw material and the adopted technology, 4.3–5.8 t of phosphogypsum is formed. In General,
per 1 ton of P2O5 in phosphoric acid in the 55 dihydrate mode, the amount of phosphogypsum
formed is from 2 wt. % to 6 wt. %, which correlates with the calcium content in the phosphate raw
material. Modern volumes of phosphogypsum in the world increase by 120-130 million tons
annually, and the mass share of its utilization according to optimistic forecasts does not exceed 10
% [4-7].
II. ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND PUBLICATIONS
Phosphogypsum should be used in the production of gypsum binders and products based on
them, as well as in the cement industry. To obtain binders based on it requires dehydration to
hemihydrate of calcium sulfate or anhydrite, which is carried out mainly when 110-200 ° С [8, 9].
Phosphogypsum hemihydrate can be recommended for paving in areas where there are no
increased requirements for frost resistance. The possibility of using phosphogypsum hemihydrate to
strengthen soils in road construction has been studied in detail. Physico-mechanical properties and
phase composition of fortified soils have been studied. The composition of long-standing
phosphogypsum is close to standard norms. At the same time, there may be deviations in the
amount of harmful impurities - phosphorus and fluorine compounds from the limit values, which
can be exceeded. This necessitates chemical treatment of phosphogypsum in order to convert
soluble compounds of phosphorus and fluorine into insoluble, as well as to neutralize the residues
of phosphoric and sulfuric acids. Particularly dangerous are easily soluble compounds, and, above
all, heavy metals. The economic efficiency of replacing gypsum with phosphogypsum is obvious, in
addition, natural resources and large areas of land are preserved [9-11].
III. PRESENTING MAIN MATERIAL
There are reasonable recommendations for the use of phosphogypsum in agriculture: for
reclamation of solonetzes; in a mixture with lime for reclamation of acid soils; as fertilizers; for
composting with biologicals and organic fertilizers.
At present, our country is conducting research to study various areas and methods of direct
use of phosphogypsum or its processing into other products, which show the technical feasibility of
their use instead of natural raw materials.
No less attractive is the processing of phosphogypsum into other chemicals and the use of
phosphogypsum in the building materials industry. In particular, in the cement industry as a
mineralizer and regulator of cement hardening, in the production of gypsum binders and products
from them, construction products, as an additive to asphalt, material for road construction, filler in
the production of paper, paint industry, in the production of insulation materials etc.
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The use of industrial waste and by-products in the production of binders can be carried out as
a raw material or component of the charge for the production of binders, as a component of the
finished binder and as an additive-modifier of the properties of the binder.
The main directions of phosphogypsum utilization are direct use of phosphogypsum, lowgrade gypsum; use of phosphogypsum for the production of building materials and products; for the
device of a basis of a paving; use as a pigment; processing to obtain sulfuric acid, ammonium
sulfate, lime; in agriculture.
IV. CONCLUSIONS
Numerous scientific studies conducted both in our country and abroad confirm the technical
feasibility of using phosphogypsum waste instead of natural raw materials in various sectors of the
economy.
The priority directions of utilization of phosphogypsum wastes in agriculture, chemical
industry, road construction, production of construction binders and construction products, as
additives in the production of paper and rubber are considered.
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Шляхи утилізації промислових відходів
теплоенергетики в будівельні галузі
Михайло Лемешев
Вінницький національний технічний університет
м. Вінниця, Україна
I. ВСТУП
Загострення екологічної та економічної ситуації в Україні викликає необхідність в
розробці нових ефективних технології переробки та використання промислових техногенних
відходів теплоенергетики. Такі технології повинні забезпечити максимальну їх ступінь
використання при виробництві якісних ефективних будівельних виробів. Вибір технології
підготовки, переробки та використання промислових відходів залежить від таких факторі, як
хіміко-мінералогічний та гранулометричний склад відходів та спосіб їх отримання. Відходи
ТЕС використовуються здебільшого як інертні наповнювачі, загальний об’єм їх
використання залишається низьким. Частка їх використання при виготовлені будівельних
виробів складає 5-12 %, а виготовлення будівельних виробів вимагає додаткових
енерговитрат на підготовку їх до використання 1-2.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз наукових досліджень використання золи-винос, вказує на економічну
доцільність використання відходів ТЕС при виробництві цементу та комплексного
багатокомпонентного в’яжучого. Кількість SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO суттєво впливає
на основні фізико-хімічні властивості будівельних виробів 3-5. В результаті проведених
досліджень встановлено, що для покращення фізико-хімічних і фізико-механічних
характеристик будівельних виробів найбільш доцільно використовувати золу-виносу
Ладижинської ТЕС. Вона за хімічним складом відноситься до основних зол, що позитивно
впливає на процеси структуроутворення
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В теперішній час актуальною є розробка концепції максимального використання
промислових відходів (золи-винос, фосфогіпсу, червоного бокситового шламу та інших
відходів) як сировини для отримання нових сучасних будівельних матеріалів та виробів, які
за своїми властивостями не поступаються традиційним, але є ефективнішими з екологічної
та економічної точок зору.
Перед використанням паливних зол і шлаків у складі в’яжучих речовин та бетонів, їх
необхідно активувати. Вибір способу активації залежить від хіміко-мінералогічного складу
золи, способу її отримання, а також від складу в’яжучої системи 6-7. Оскільки зола виконує
декілька функцій при введенні до складу бетонної суміші, то її кількість може бути
підвищена як за рахунок використання різних видів активації, так і за рахунок
поліфункціональності. Але необхідно враховувати, що надмірна кількість золи в складі
золовмісних матеріалів призводить до підвищення пористості та зниження швидкості набору
міцності в часі, погіршує експлуатаційні характеристики, зокрема морозо- та корозійну
стійкість 8-9. Для запобігання виникнення таких небажаних процесів, до складу бетонної
суміші вводять комплексні добавки поліфункціональної дії, які визначають не тільки
кінетику набору міцності, але й формують відповідну структуру матеріалу, що суттєво
впливає на фізико-механічні властивості та довговічність отриманого штучного каменю 10.
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Можливості використання золи винос в складі в’яжучої системи визначається
пуцолановую активністю, яка забезпечує стабільність властивостей штучного каменю в часі.
Пуцоланова активність залежить від багатьох чинників, з яких найважливішими є хімічний
склад пуцолани, її мінералогічний склад та питома поверхня 11.
Використання механічної, хімічної та комплексної активації золошлакових відходів
дозволяє виготовляти матеріали з покращеними міцністними характеристиками та високими
експлуатаційними властивостями, причому застосування окремих видів активації
золошлакових відходів впливає на зміну фазового складу новоутворень, що позитивно
позначається на довговічності будівельних виробів 12-13.
IV. ВИСНОВКИ
Наукові дослідження багатьох авторів, підтверджують технічну можливість
використання золи-вино у будівельні галузі та отримання енергоефективних матеріалів.
Активована зола-винос є поліфункціональним компонентом в складі суміші - з однієї
сторони вона може виконувати функцію активної мінеральної добавки, з іншої –
наповнювача. За рахунок хімічної активації зольної складової суміші зростає міцність
силікатної матриці бетонів, що призводить до економії в'яжучого
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Питання щодо удосконалення класифікації
вулиць і доріг населених пунктів у
містобудівному проєктуванні
Олександр Степанчук
Академія технічних наук України
м. Івано-Франківськ, Україна
I. ВСТУП
Система міських вулиць вирішує комплекс складних задач, що визначає життя міста.
Основними з них є: забезпечення найбільш коротких і зручних шляхів для руху міського
транспорту та пішоходів; відведення поверхневої води із забудованої території; прокладання
інженерних мереж; забезпечення інсоляції і нормального провітрювання або захисту від
вітрів будинків населеного пункту; створення композиційних осей і центрів просторової
забудови міста.
Вулиця сучасного міста є складним комплексом підземних і наземних міських
інженерних споруд. Тому вирішення технічних та естетичних задач при проєктуванні
мережі вулиць і доріг здійснюється в тісному зв’язку із зонуванням міської території, яке
значною мірою визначає розвиток мережі вулиць, площ, розміщення мостів, шляхопроводів,
тунелів.
Ситуація, яка склалася на даний час на вулицях крупних і найкрупніших міст України у
зв’язку із різким збільшенням кількості транспортних засобів і відставанням у своєму
розвитку необхідної для належного функціонування вулично-дорожньої інфраструктури,
вимагає визначення можливих ефективних шляхів покращення транспортної ситуації та
забезпечення комфортних і зручних умов руху для всіх учасників.
Під час збільшення пішохідного та транспортного руху вулиця потребує все більшої
систематизації. Тенденція до систематизації міських шляхів сполучень є закономірною, бо
задавати одній вулиці виконувати різні функції є неможливим. Транспортний потік, який
складається з транспортних засобів приблизно одного типу і переміщується в одному
напрямку з однаковою швидкістю, буде рухатися більш рівномірно, з меншою кількістю
перешкод і значно швидше, на відміну від потоку, що складається з транспортних засобів,
які мають різні динамічні характеристики. Систематизація міських вулиць, яка проведена
послідовно й уміло, може істотно підвищити загальну ефективність усієї транспортної
системи міста.
ІІ. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Систематизація є одним із ключових факторів класифікації вулиць. Ще О. О. Поляков у
роботі [1] писав, що класифікація вулиць і доріг - це методологічна основа для побудови
раціональної транспортної системи шляхів сполучення. У класифікації вулиць і доріг
повинна відображатися функціональна, транспортно-планувальна направленість задач, які
ставляться на сьогоднішній день перед транспортною системою міста.
За останні десять років написано не так багато наукових праць вітчизняними і
закордонними вченими, які б розглядали саме проблеми, направлені на удосконалення
класифікації вулиць і доріг населених пунктів. Серед таких робіт можна назвати роботи
[2,3,4,5,6,7]. У цих роботах певною мірою проведений аналіз та визначені проблеми щодо
невідповідності класифікації вулиць і доріг населених пунктів сучасним вимогам. Фактично
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розроблена ще у сімдесятих роках минулого століття класифікація вулиць і доріг населених
пунктів існує в нашій країні і сьогодні, не враховуючи ті обставини, що сам транспортний
потік на вулицях міста у своїх кількісних і якісних показниках за цей період суттєво
змінився. Існуюча класифікація вулиць і доріг населених пунктів морально застаріла, вона
не може в містобудівному проєктуванні враховувати усі потреби і повністю вирішувати
проблеми сучасного транспортного та пішохідного руху.
II. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналізуючи стан вулиць і доріг, необхідно відмітити, що кожний населений пункт є
унікальним у своєму плануванні,
розселенні, забудові, соціально-економічному та
адміністративному значенні і т. п. Це має значний вплив на транспортно-планувальну схему
міста, а вона, зокрема, на особливості формування транспортних потоків по його території.
Міська вулиця забезпечує рух пішоходів, транзитних і місцевих автомобілів,
громадського пасажирського транспорту, крім того, на вулицях розміщені будівлі, у яких
перебувають люди, і треба забезпечити необхідний пішохідний і транспортний доступ до
них. Вулично-дорожня мережа відноситься до найбільш стійких характерних елементів міста і
зберігається в процесі його розвитку та реконструкції. Тому вулично-дорожня мережа повинна
відповідати не тільки сучасним вимогам щодо пропуску транспортних і пішохідних потоків, а
також враховувати на перспективу можливості щодо збільшення кількості транспортних
засобів та інтенсивності його руху.
У сучасному місті всі вулиці й дороги повинні створювати єдину систему шляхів
сполучення, яка забезпечує зручні транспортні і пішохідні внутрішні зв’язки між його
елементами, включно з територіями приміської зони та зовнішніми автомобільними
дорогами. Зручне обслуговування населення міським транспортом полягає у забезпеченні
безпечної та достатньо високої швидкості руху, а також економічності, яка може бути
досягнута за наступних умов: точного диференціювання вулиць за призначенням і видами
руху транспорту; правильної організації перехресть магістралей із інтенсивним рухом
транспорту; раціонального розміщення магістралей і зупинок громадського транспорту на
них; прямолінійності основних магістралей.
Під час формування міської вуличної мережі застосовуються принципи ієрархії
магістралей, тобто їхній поділ на кілька типів, із різним відношенням до забудови і цілих
міських комплексів, а саме: швидкісні, з транспортною функцією; збірні, з транспортнообслуговуючою функцією; обслуговуючі, з обслуговуючою функцією.
Ієрархія вулиць і доріг дозволяє вирішити проблему транзитного руху таким чином, щоб
обходити територію, на якій немає ні початкової ні кінцевої точки руху для відповідного
транспортного засобу.
Проєктування міської вуличної мережі нерозривно пов’язано з комплексом архітектурнопланувальних рішень та є одним із важливих містобудівних питань. Класифікація вулиць і
доріг населених пунктів дозволяє на стадії їхнього проєктування визначити необхідну
кількість смуг руху, наявність основних її елементів на певній ділянці, їхні основні розміри
та параметри.
Одним із основних факторів, що впливають на належність кожної вулиці й дороги до
певної категорії, є функціональне призначення вулиці. Функціональне призначення вулиць і
доріг населених пунктів, в основному, залежить від функціонального призначення території
населеного пункту та характеру його забудови. Одним із основних факторів, що здійснюють
істотний вплив на параметри вулиць і доріг, є їхня класифікація. Класифікація ВДМ дає
можливість зараховувати вулиці й дороги до визначеної категорії у відповідності з
функціональним призначенням і її місцем у загальній планувальній структурі населеного
пункту.
Класифікація вулиць і доріг відтворює функціональні, транспортно-планувальні задачі,
які ставляться сьогоднішні перед транспортною системою міста. Показники категорії вулиць
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і доріг, їхній склад і розрахункові показники, параметри елементів повинні закріплювати ті
концептуальні положення, які відповідають соціальним вимогам населення, ефективній
роботі транспортної системи міста.
У багатьох країнах класифікація вулиць і доріг значно відрізняється від тієї, яка існує в
нашій країні. Із проведеного аналізу видно, що в багатьох розвинутих країнах світу для
класифікації міських вулиць одним із основних показників прийнята інтенсивність руху
транспорту, як це прийнято в Україні для автомобільних доріг державного значення, тому що
функціональна класифікація поділяє вулично-дорожню мережу міст за їхнім призначенням, а
не за технічними показниками.
Але на сьогоднішні питання класифікації вулично-дорожньої мережі міст залишаються
проблемними. Тенденція до спеціалізації міських шляхів сполучень є закономірною, бо
задавати одній вулиці виконувати різні функції є неможливим. Транспортний потік, який
складається з транспортних засобів одного типу і переміщується в одному напрямку з
однаковою швидкістю, буде рухатися більш рівномірно, з меншою кількістю перешкод і
значно швидше, на відміну від потоку, що складається з транспортних засобів, які мають
різні динамічні характеристики. Класифікація міських вулиць, проведена послідовно й
уміло, може істотно підвищити загальну ефективність усієї системи.
Нині існує тільки функціональна класифікація міських вулиць, яка поділяє їх за
призначенням, але не за технічними показниками. Встановлення повноцінної класифікації
вулиць має велике значення для визначення оптимальних параметрів необхідних елементів і
впровадження ефективних методів управління та організації руху транспорту та пішоходів.
III. ВИСНОВКИ
Вулично-дорожня мережа населених пунктів України за своїми темпами розвитку значно
відстає від росту інтенсивності руху транспортних засобів по ній. У зв’язку з цим виникає
необхідність в уточненні й удосконаленні класифікації міських вулиць і доріг, що потребує
напрацювань необхідних вимог до її параметрів із врахуванням технічних показників і
режимів руху транспортного потоку.
Класифікація вулично-дорожньої мережі міст у сучасній нормативній документації має
недоліки, що дуже часто не дозволяє зарахувати ту чи іншу магістраль до якоїсь однієї
визначеної категорії. Класифікація вулиць і доріг населених пунктів України повинна бути
лаконічною і зрозумілою не тільки фахівцям містобудівельної і дорожньої галузі, а й її
користувачам.
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I. ВСТУП
В другій половині 20 століття наряду зі стрімкими темпами росту науково-технічного
прогресу загострились проблеми шкідливих впливів на навколишнє середовище техногенних
факторів антропогенної природи. Серед антисанітарних техногенних впливів значну
небезпеку становлять електромагнітні забруднення. Вже в сучасних умовах рівень
негативних впливів електромагнітного випромінювання (ЕМВ) на оточуючий світ всебічно
зростає як наслідок широкомасштабного використання в усіх сферах господарювання і
побуту електронних технологій і систем, які є джерелами електромагнітних полів.
Невпинний приріст негативних навантажень від електромагнітного фону обумовлений
різким збільшенням кількості мереж систем мобільного і радіотелефонного зв'язку,
радіолокаційних установок, широким впровадженням радіоелектронних пристроїв,
надвисокочастотних випромінюючих приладів і технологій в усіх галузях промисловості, а
також в побутових умовах [1- 2].
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Актуальність проблем з розробки і впровадження інженерно-технічних заходів щодо
зниження рівнів шкідливих впливів ЕМВ на навколишнє середовище підтверджена
рішеннями державних установ. Зокрема, постанова Верховної Ради України від 5 березня
1998р. № 188/98- ВР "Про основні напрями державної політики України в галузі охорони
довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки" у розділі
"Державна система екологічного моніторингу" передбачає... розробити і втілити
архітектурно - планувальні, інженерні заходи захисту від ЕМВ".
Потреба зниження рівнів шкідливих впливів ЕМВ ставить перед науковцями проблемні
проєкти з розробки нових будівельних матеріалів поліфункціонального призначення для
спорудження екологічнобезпечних будівель. Будинки і споруди, зведені з використанням
сучасних будівельних матеріалів і технологій інколи і самі можуть бути джерелами
шкідливих електромагнітних навантажень. Діючі напрацювання інженерно-технічних
заходів системи біологічного захисту від ЕМВ передбачають використання в будівельній
практиці спеціальних виробів з композиційних матеріалів (радіозахисні бетони, кераміка,
цегла, полімери), які більш прийнятні для будівництва завдяки наявності належних
конструкційно-екранувальних властивостей [3-4]. Такі штучні вироби можуть
використовуватись для будівництва огороджувальних конструкцій та спеціальних
оздоблювальних покриттів приміщень будівель і споруд, а також будуть слугувати як
екрануючі
елементи.
Характерними
ознаками
таких
будівельних
матеріалів
поліфункціонального призначення є наявність властивостей провідника і діелектрика.
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III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перспективним будівельним матеріалом спеціального призначення є дрібнозернисті
бетони, виготовлені з використанням металевого заповнювача. Елементи конструкції будівлі
виготовлені з використанням бетелу-м (бетон електропровідний металонасичений) здатні
забезпечити нормовані рівні захисту від шкідливих впливів ЕМВ і разом з тим забезпечать
функціональність самої огороджувальної конструкції будівлі [5-6]. Новий різновид бетонів
спеціального призначення являє собою струмопровідний композиційний матеріал,
одержаний на основі мінерального в’яжучого, діелектричного і струмопровідного
заповнювачів. Наряду з високими фізико-механічними характеристиками широкого спектру
поліфункціональних властивостей такого композиційного матеріалу є здатність екранувати і
поглинати електромагнітне випромінювання різних частотних діапазонів [7- 9]. Серед цього
спектру також виділяють і електромагнітні випромінювання промислових і побутових
пристроїв.
Ресурсозберігаюча технологія використання вторинних ресурсів у складі бетонних
сумішей забезпечила отримання нових резервів з підвищення ефективності виробництв і
зниження ваги енергетичної складової в структурі собівартості будівельних виробів.
Комплексне вирішення проблем підприємств промисловості будівельних матеріалів
пов’язаних з отриманням необхідних показників економічності та екологічності
виготовлених виробів можливе завдяки створенню нових технологій виготовлення
наномодифікованих композиційних структур з використанням сировинних ресурсів
техногенної природи. Використання відходів металообробних виробництв у вигляді
очищених металевих порошків (середній розмір частинок 10-6 ÷ 10 -9 м) як струмопровідного
заповнювача дрібнозернистого бетону дозволило отримати нові напівпровідникові матричні
структури на основі мінерального в’яжучого [10-11]. Металеві порошки у складі бетонної
суміші виконують функції багатофазової системи, яка завдяки утворенню у її складі
наномодифікованих структур набуває широкого спектру поліфункціональних властивостей.
Використання в матричній структурі мінерального в’яжучого і заповнювача дисперсного
металевого компоненту забезпечило отримання композиційного матеріалу, для якого
характерні такі ознаки, як гетерогенність, гетерофазність, багатокомпонентність і, а також
наявність значної площі поверхонь границь розділу фаз між складовими компонентами [1213]. Результати проведених досліджень поліфункціональних властивостей будівельних
виробів, виготовлених з використанням технологічних параметрів бетелу-м підтверджують
можливості використання їх для виготовлення радіоекрануючих конструкцій. Наведені в
таблиці узагальнені результати експериментальних випробувань зразків-моделей ніздрюватої
структури вказують, що значення загальної ефективності екранування зростає по мірі
збільшення вмісту у складі сировинних сумішей металевого порошку. Радіозахисні і
електрофізичні властивості будівельних виробів спеціального призначення визначаються як
макроструктурою або регулярністю трьохмірної матриці, так і їх мікроструктурою. Тобто
такий матеріал матиме наномодифіковані новоутворення в яких присутні взаємнопроникні
електропровідна, напівпровідникова і діелектричні фази, охоплені розчинами мінерального
в’яжучого, яке поєднує систему в одне ціле.
Таблиця 1 – Результати досліджень екплуатаційних параметрів зразків-моделей
радіоекрануючих будівельних матеріалів
Зразки
Середня
Границя міцності при
Коефіцієнт
Показники ефективності
серії густина, кг/м3 стисканні Rcт, МПа теплопровідності,
екранування ЕМВ
о
Вт/м· С,
(10 ГГц), дБ
А
1020
2,82
0,36
5,6
Б
1000
2,76
0,35
8,5
В
920
2,5
0,31
10,4
Д
880
2,5
0,29
11,2
З
860
2,4
0,28
14,5
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Отримані результати досліджень зразків-моделей конструкційно-екрануючих
матеріалів підтверджують можливість використання таких бетонів для влаштування
елементів огороджувальних конструкцій будівель як екранів біологічного захисту від ЕМВ.
Наведені в таблиці характеристики елементів спеціальних конструкцій підтверджують
можливість впровадження запропонованого будівельного матеріалу спеціального
призначення в технологіях біологічного захисту від шкідливих впливів ЕМВ. Разом з тим
такі будівельні матеріали ніздрюватої структури одночасно можуть експлуатуватись для
вирішення важливих проблем теплоефективності будівель і сприятимуть реалізації
державної програми термомодернізації діючих об’єктів житлового фонду і громадських
будівель.
IV. ВИСНОВКИ
Антропогенні навантаження, викликані поширенням впливів ЕМВ у сучасному
суспільстві потребують вирішення питань захисту від шкідливих впливів. Отриманий
композиційний матеріал в результаті використання ресурсозберігаючої технології
виготовлення будівельних виробів спеціального призначення дозволить вирішити важливу
проблему біологічного захисту від проникаючих випромінювань, а також забезпечить
покращення теплоізоляційних характеристик елементів огороджувальних конструкцій
будівель.
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Математичне моделювання організації
повітрообміну опуклими напівобмеженими
струминами, що взаємодіють
Вадим Корбут, Віктор Мілейковський
Київський національний університет будівництва і архітектури
м. Київ, Україна
I.ВСТУП
Сталий розвиток [1] передбачає підвищення енергетичної ефективності. Закон України
“Про енергетичну ефективність будівель” [2] визначає пріоритетом державної політики саме
енергетичну ефективність. У методиці [3] визначення енергоефективності будівель системи
формування мікроклімату зазначено як одні з найбільших споживачів енергії. Понад 30 %
енергетичного балансу держави споживається саме цими системами, що використовують
понад 60 % енергетичного балансу будівель. У Європейському Союзі [4] половина витрат
енергії припадає на формування мікроклімату. Тому першочерговою проблемою будівництва
є енергоефективність формування мікроклімату приміщень.
II.АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Найбільш енергоефективними та екологічними, але дорогими рішеннями вентиляції та
кондиціонування повітря є системи [5] зі змінною витратою повітря (Variable Air Volume –
VAV). Тривалий термін окупності обмежує їхнє широке впровадження. Здешевшення
подібних систем стимулюватиме їхнє використання та знижуватиме витрати енергії на
формування мікроклімату.
III.ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В Київському національному університеті будівництва і архітектури на кафедрі
теплогазопостачання і вентиляції створено повітророзподільник (рис. 1 а) ежекційний
сопловий (ПЕС-Д). Він формує струмину, яка швидко затухає завдяки настиланню на опуклу
поверхню. Після відриву струмини диск спричиняє додаткове її затухання. Такі
повітророзподільники можна встановити над робочою зоною, що дозволяє мінімізувати
підсмоктування відпрацьованого повітря з верхньої зони.
Завдяки
зазначеному
повітророзподільному
пристрою
вдається
досягти
енергоефективного формування мікроклімату в приміщеннях, де неможливо подати повітря
безпосередньо до робочої зони. Прикладом такого приміщення є виставкова зала для
проведення комерційних виставок. Стенди заввишки до 3,5 м можуть бути розміщені де
завгодно в нижній зоні. Тому неможливо встановити повітророзподільні пристрої в робочій
зоні так, щоб вони не могли бути перекриті протягом експлуатації. Для таких приміщень
пропонується подача повітря на висоті 4 м від підлоги (рис. 1 б).
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Рисунок 1 – Подача повітря над робочою зоною:
а – повітророзподільник ПЕС-Д; б – пропонована схема організації повітрообміну
виставкової зали МВЦ у м. Києві:
1 – дах будівлі; 2 – ферма; 3 – стіни приміщення; 4 – світильники; 5 – витяжні решітки;
6 – припливні повітророзподільники; 7 – припливні струмини; 8 – потоки повітря в
приміщенні; 9 – робоча зона; 10 – сонячна радіація: Φsoℓ – теплонадходження від сонячної
радіації, Вт; Φiℓℓ – теплонадходження від штучного освітлення, Вт; Rq – опір теплопередачі
покрівлі, (м2 К)/Вт; α' – коефіцієнт поглинання сонячної радіації;
T – температура поверхні, К

Рисунок 2 – Лінії течії за результатами моделювання при витраті повітря:
а – максимальній; б – 25 % від максимальної
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Виконано математичне моделювання схеми організації повітрообміну при різних
режимах роботи вентиляції зі змінною витратою, серед яких максимальне і мінімальне
(25 %) навантаження (рис. 2). Використано k-ε модель турбулентних течій. Результати
показують, що схема циркуляції повітря при регулюванні витрати залишається незмінною, а
швидкість і температура повітря робочої зони заввишки 2 м від підлоги відповідають
вимогам [6]. При цьому форма і розміри повітророзподільних пристроїв не змінювалися. Це
означає відсутність потреби автоматизації повітророзподільників, що характерно для подачі
повітря до верхньої зони [7]. Це призводить до суттєвого зниження вартості системи, що
покращує її інвестиційну привабливість.
IV.ВИСНОВКИ
Запропонована схема організації повітрообміну з подачею повітря на мінімальній
висоті від робочої зони та повітророзподільники типу ПЕС-Д дозволяють уникнути потреби
автоматизайцї останніх. Глибоке регулювання витрати повітря (до 25 % і менше) не порушує
ані схему циркуляції повітря в приміщенні ані розподіл температури та швидкості в робочій
зоні. Це дозволяє мінімізувати потреби в автоматизації систем вентиляції та
кондиціонування повітря зі змінною витратою. Уникнення необхідності керування
геометричною формою та розмірами повітророзподільників значно знижує капітальні
вкладення у енергоефективну організацію повітрообміну.
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Rational use of bulldozers for road earthworks
in a forestry enterprise
Ihor Rudko, Ihor Karatnyk, Vasyl Baryliak
Ukrainian National Forestry University
Lviv, Ukraine
I. INTRODUCTION
Transport networks operated by forestry enterprises in the western Ukraine are relatively
developed due to public roads with gravel or asphalt concrete pavement. Permanent forest roads
(with сrushed stone and gravel road surface) form approximately 8…10 % of the total operational
length of roads.
Most forest road infrastructure facilities are built and maintained by forestries themselves.
Many industry enterprises lack the necessary road construction equipment, therefore some road
works are performed using machines rented from road construction companies and private
entrepreneurs.
Forest enterprises are obliged to enhance road construction and reconstruction in the near
future in order to increase the density of forest road networks, improve the technical condition of
forest roads, and the efficiency of economic transportation, as well as the use of modern forest
machinery systems. In Ukrainian timber production the half of earthworks on plain or hilly reliefs
are carried out by bulldozers or by excavators on mountain relief. Therefore, the issue of rational
use of bulldozers for road works in forestry enterprises is extremely relevant given both the existing
technical, technological and economic aspects of the problem. The social aspect of this problem is
that the heads of branch enterprises and departments are to decide on the purchase of specialized
bulldozer equipment. Unfortunately, they do not always listen to expert opinion and do not conduct
analytical design calculations, and purchase standard and budget, rather than high-quality and
popular earthmoving machines.
II. LITERATURE REVIEW
Based on the review of literature sources [1-5], we identified the main structural schemes and
modes of operation of bulldozer equipment as well as the main factors influencing its operation. It
has shown that the issue of automated calculation of operational parameters of bulldozers which
construct departmental (technological) highways in the natural production conditions of forestry
enterprises is still relevant.
III. MAIN MATERIAL
For proper choice and rational use of bulldozers on road earthworks for forestry enterprises
we developed a system of the automated calculation of the basic operational parameters of these
machines. The developed system allows to perform traction calculation in automatic mode, in order
to determine the volume of the soil drawing prism, resistance to machine movement, maximum
depth of soil cutting, productivity, etc. We used the analytical method of determining the resistance
to soil development and the experimental-analytical method of determining the resistance to
bulldozer movement as the basic methodological basis for the calculation system.
When operating bulldozers in forestry conditions it is necessary to take into account such
constructions features as the type of engine, transmission of the base machine and control drive,
overall design, shape of the blade and knife, the presence of additional devices that increase the
efficiency of earthmoving machinery in different relief-climatic, soil (Fig. 1) and hydrological
conditions.
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Figure 1 – Probability of bulldozers earthworks in conditions of the forestry enterprise (on an
example of objects in the Sambir forestry)
The weight parameters (Fig. 2a) and the geometric dimensions of bulldozers’ working bodies
(dumps) of approximately same capacity (Fig. 2b) differ slightly, when the operating speeds may
differ significantly.

a
b
Figure 2 – Characteristics of weight (a) and energy (b) parameters of bulldozer equipment
One of the most important indicators of bulldozers work is their variable productivity
(Fig. 3a) and cost (Fig. 3b), which depend on the capacity of the dump, the machine speed during
operation and idling and other working process parameters.

a

b

Figure 2 – Dependencies of productivity (a) and cost (b) of soil earthworks by bulldozers from the
distance of their movement during road construction in forestry enterprise conditions
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When choosing a bulldozer, it is important to pay attention to the full range of parameters:
price, resource, reliability, cost of spare parts and maintenance, fuel consumption and payback
period (for timber construction at least 3…7 years). The operation cost is closely related to the work
cost-effectiveness, which is not always taken into account when choosing a bulldozer. For example,
different cars with the same engine power may differ significantly (up to 15…30 %) in specific fuel
consumption. Therefore, if there are several bulldozers at the enterprise, this figure should definitely
be taken into account.
Another extremely important performance indicator for the flow technological road
construction process is the reliability of the machine, from which the technical readiness coefficient
originates. The annual productivity and output of the entire period of bulldozer operation depend on
the technical readiness coefficient.
The production of different bulldozer models during long-term operation at industrial
facilities differs significantly (due to downtime during repairs). However, the load on bulldozers is
much lower on forestry construction sites than on production facilities of the mining industry. Thus
the statistics of operating and downtime are more favorable for other brands of machines compared
to bulldozers of the world's leading brands (e.g., Komatsu and Caterpillar). Also in forestry, in
contrast to the mining industry, the road construction is usually seasonal (from 6 to 9 months) and
there is probably no sense to give preference to bulldozers, which are designed for decades of
intensive work and are of higher price.
IV. CONCLUSIONS
In difficult economic and operational conditions, which are currently typical for forestry
enterprises in western Ukraine, the main trends in increasing the productivity of bulldozers and
reducing the specific cost of earthworks are:
 a slight increase in general capacity of the base machines, as well as the hydraulic drive
capacity and working pressure in the system in particular, which will provide an opportunity to
work with thicker layers of soils and deepen the dump into stony soils;
 use of dumps of relevant form, height and length, use of knives made of wear-resistant
alloys;
 efficient use of bulldozers during the earthworks (rational use of natural slopes, reducing
the duration of individual cycle operations, reducing speed losses when changing direction and
maneuvering, reducing the duration of technological stops, etc.);
 timely high-quality machine maintenance, which leads to a reduction of failures (due to
the deterioration of technical support and technical specialists’ qualifications of forestry enterprises,
the service quality of complex specialized equipment, which is actively developed by the world's
leading manufacturers, such as Komatsu, Caterpillar, Liebherr, Dressta and others has become
increasingly important in recent years).
Annually, Ukrainian forestry enterprises build, repair and reconstruct approximately
500…700 km of forest roads with a displacement of about 1,5…2,5 million m3 of soil (on average,
1…4 thousand m3 of soil are moved a short distance for the construction of 1 km of forest roads).
Taking into account the of Ukrainian timber industry road construction conditions and the amount
of work performed by bulldozers, it can be argued that the irrational use of bulldozers can cause
damage to the forest industry up to 10 million UAH. For the average state forestry enterprise, which
annually builds no more than 4 km of forest roads with the use of bulldozers, the possible savings
due to long-term rational use of bulldozers can be around 25…35 thousand UAH / year.
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Image Processing Methodology for Measuring
Dimension Features of Objects
Stanislav Horzov, Borys Bakay
Ukrainian National Forestry University
Lviv, Ukraine
I. INTRODUCTION
Support of product quality in mass production are commonly achieved by measuring size
parameters of semi-finished or finished workpieces, as side length and circle diameter. Traditional
geometrical methods, due to massive dependence on analogue measurement devices as callipers and
bore gauges, are massively time-consuming and not sufficiently accurate to apply for small
dimensional sizes and non-linear shapes of workpieces [1-4]. Therefore, modern development stage
of machine industry sets high requirements for the size measurement operations. Under these
circumstances, there is demand for designing a solution for measuring workpieces` size parameters
in practical production, which will reduce labour and management cost.
II. REVIEW OF LITERATURE
Image processing presents promising methods for development of modern technologies in the
fields of precision testing, quality control, and fault detection. Studies have shown effectiveness of
dimension extraction approaches from images to solve machine industry objectives [1-3, 5, 6].
Image processing technology allows to develop algorithm, which uses image of an object
through image sensor, to measure parameters as size, distance to target, shape and etc., accordingly
to pixel distribution and brightness. Among advantages of quality control systems based on image
processing, are absence of contact between camera and object, rapid speed, and high precision,
which provides a variety of combined practical approaches [3, 5, 6].
Example of applied system based on image processing was study, which objective was to
perform geometric dimension measurements of shaft parts [5]. Colour raster images, acquired from
Charge-coupled device (CCD) type camera, were processes to achieve grayscale data and to reduce
noise influence. Grayscale and histogram equalisation were presented in that research to reduce
difficulty of identifying features on image. Details and features of an image became clearer and
proportion due to averaged grayscale. Image denoising was done by using wavelet to selected part
images by three steps procedure: multi-scale decomposition, multiscale denoising, and wavelet
inverse transform. Trough reconstruction of noise signal, was achieved removal of Gaussian and
salt-and-pepper noise from image signal. Research proposed edge detection method based on the
Canny detection operator for extracting the edge contours, which contributed for size measurements
of shafts` height and diameters trough geometrical based algorithm.
Another practical example of image processing application for production was study, which
presented design of system to measure geometrical size of gears [2]. Objective of that research was
to count and measure size of gear`s teeth for identifying defections. By using industrial camera, was
acquired image of gear, which was sent for filtration, template matching and image edge detection.
Results presented measurement error of less than 0,05 mm, and algorithm, which successfully
detected production faults in gear`s teeth.
Previous studies indicated that problem of performing measurements is directly related to
ambiguity of perspective projection caused by the loss of depth on 2D images with increased
distances between a camera and an object [7]. Objective of that study was to design approach for
measuring boxes in conditions of production operations for couriers, airlines and warehouses.
Specific solution was to eliminate ambiguity by projecting two parallel laser beams, apart from each
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other by a known distance, onto one of visible sides of an object.
III. MAIN MATERIAL
In this paper, aim is to develop algorithm, which based on image processing methodologies to
measure object`s dimension size and distance from raster images for increasing production quality
in production conditions.
Specific objectives are: (1) perform collection of raster data; (2) develop algorithm for
processing raster images; (3) design a method of measuring size features; (4) conduct statistical
analysis of acquired results.
For validating proposed algorithm, we acquired raster images of metal workpieces of known
and size shape, which were divided into two categories, 30 workpieces in each: without defects and
defected. Also, was decided to make images from two setups, which are different in distance from
camera to workpieces, which resulted into processing of 120 raster images.
Image processing for this research includes use of registration, filtering, intensity
transformations (enhancement), noise removal and modelling, segmentation for achieving the most
suitable raster images, which will allow to increase accuracy of algorithm`s measurements [6].
All steps in algorithm are implemented by using programming language of Python in
combination with libraries of NumPy, OpenCV, Python Imaging Library and Matplotlib. This
selection allows to design effectively algorithm for significant large amount of research data, and to
solve objectives of data processing, machine vision, analysis and visualisation of results.
Image registration finds important application in research as it is necessary to align couple of
images of same scene, by using reference image. Objective, at this stage, is to transform the input
image to produce an output image that contain less geometric distortions. Image registration is used
in this research due to differences in time acquisition and objects on images. In this part,
quantitative analysis and comparisons between images are performed, which solves geometric
distortions caused by differences in viewing angle, distance, orientation, sensor resolution, shifts in
object location. Important principle, which is used here, is tie points or control points, which are
known locations in input and reference images. In current study, selection of control points was
manual.
Process of filtering modifies an image by replacing the value of each pixel by a function of
the values of the pixel and its neighbours. This work focus attention on linear filters performing
sum-of-products operation between an image and a filter kernel (mask) with objective to smooth
intensities of acquired images.
Noise in digital raster images arise during image acquisition and transmission. Imaging
sensors are affected by a variety of environmental factors during image acquisition, and by the
quality of the sensing elements. In case of this research, major factors affecting the amount of noise
by light levels and sensor temperature. This type of influence in resulting images takes place due to
our application of CCD cameras and objective is to reduce influence noise signal.
Segmentation method for this study extracts attributes from images by processing properties
of discontinuity and similarity. For first property, it partitions an image into regions based on
changes in intensity, such as edges. For second property, it to partitions an image into regions that
are similar according to our predefined criteria of thresholding for creation of a binary image.
Objective to identify metal workpieces on image, to measure size and distance, was achieved
by OpenCV software library. As best measurement performance is usually achieved by including
refenced objects, method of two parallel laser beams is used [7], as it combines simplicity and high
precision unlike handmade objects, coins, measuring ruler, and etc.
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IV. CONCLUSIONS
Results of statistical analysis supports the effectiveness of designed algorithm, as size
measurements and shape are significantly accurate regardless of distance, but distance measurement
to workpieces is having tendency to overestimation, which gives us future objective to find a
solution for this problem.
Our proposed algorithm present effectiveness of our methodology, but there is more work for
further improvement in part segmentation, which could be based on using threshold based not on
our proposed global value. It is known that static threshold cases major problems if image is not
under homogeneous lighting conditions in all area of image, so it is planned plan to use well-known
technique of adaptive thresholding, which determines threshold for a pixel based on a small region
around it. Thus, varied thresholds for different regions of an image will give better results for
conditions with varying illumination. Specifically, it is planned to combine adaptive thresholding
with mean and gaussian thresholding methods.
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I. INTRODUCTION
The quality of abrasive wheels, which are used for sanding wood and wood materials, is
characterized by the specific output of the wheel, the specific abrasion parameter, the sanded
surface roughness and its cutting power (tool life). The cutting power of the circle is influenced by
its hardness and the degree of homogeneity, the amount of binder material, the specific pressure of
pressing during the formation of the tool, and others. One of the most important characteristics is its
hardness. Hardness – is the body's ability to resist the penetration into it of another, harder body. It
determines the suitability of the abrasive wheel for the processing of specific materials and
characterizes the strength of the relationship between the grains and the binder. As the hardness of
the wheels increases, the forces that hold the grains in the body of the tool increase and,
accordingly, the grain can withstand higher loads without breaking off the binder.
A significant amount of experimental research and industrial experience of grinding the
various materials with abrasive wheels and cylinders confirm that the hardness of the abrasive tool
affects the grinding process performance.
In order to produce abrasive wheels of the desired characteristics, it is necessary to determine
the influence of components ratio and grain number on their hardness.
ІІ. MAIN MATERIAL OF THE RESEARCH
In order to determine the influence of the volume content of a grain (Vз), the volume content
of binder (Vв) and the grain size of the abrasive (Kz) on the hardness of the developed tool (H), Bplan with full factorial plan (FFP) of the 23 type in the orthogonal part has been implemented.
As abrasive grain we used black silicium carbide, as a binder - pulverbacelite (phenolic
powder binder SFP-012A (TU 6-05751768-35-94)), which is a mixture of two-stage phenolformaldehyde resin with urotropin. Liquid bakelite BZh-3 (GOST 4559-78), which is a resol resin
obtained by condensation of phenol with formaldehyde, has been used as a moisturiser of abrasive
grains.
Factors varied in the following ranges:
44  Vз,%  48;

9  Vв,%  15;

0.1  Kz  0.3

The values of the upper, lower and main factors, as well as the intervals of variation, are
presented in Table 1.

Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
329

Table 1 – Intervals and variation levels of factors in the study of abrasive circles hardness
Factor
Factor range
Variation
index
intervals
description
upper
lower
main
natural
coded
volume content of grain, %
Vз
X1
48
44
46
2
volume content of binder, %
Vв
X2
15
9
12
3
grain size
Kz
X3
0.3
0.1
0.2
0.1
The results of the previous experiments made it possible to accept the hypothesis about the
Gauss (normal) distribution of the magnitude – the test has been carried out according to the
2
Pearson criterion  . On the basis of that data, the necessary number of duplicated experiments was
figured on, which appeared to be equal 5. Therefore, to comply with the level of significance q =
0,05 in each of the fourteen series of experiments conducted five duplicate observations.
After processing the experimental data, the coefficients of the regression equation in coded
and natural form were obtained.
The regression model of the object has been obtained in the form of a second-order
polynomial:
H  5092,82  223,22  V з  0,73  Vв  244,84  k z  0,13  V з  Vв 

(1)

 2,18  V з  k z  0,16  Vв  k z  2,46  V з2  0,42  Vв2  636,5  k z2
where, H – hardness of the circle, MPa;
Vз – grain percentage in the circle;
Vв – binder percentage in the circle;
kz – grain size factor.
The figure 1 shows the dependences of the abrasive wheel hardness on the volume content of
grain and binder at a grain size factor kz = 0,3, which were determined by the equation (1). The
graph shows the hardness ranges of the abrasive wheel depending on the volume ratio of binder and
grain.

200
150
100
50
0
15

44
45

14

46

Vз , %

Твердість Н , МПа

250

13
12

47

11
48

10

100-150

9

Vв , %

150-200

200-250

Figure 1 – Dependence of the abrasive wheel hardness H on the volume content of grain Vз
and the volume content of binder Vв; kz = 0,3.
As we can see from the graph, the increase of the volume content of grain and the volume
content of binder leads to increasing the hardness of abrasive wheels.
ІІІ. CONCLUSIONS
Conducted research made it possible to produce wheels of the required structure, hardness and
grain size for the experiment of determinftion the influence of structural characteristics of the
abrasive wheel and regime factors on the cutting power and strength indexes of the calibrationgrinding process.
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Загальні умови для моделювання
деформацій і руйнування у масиві деревини
Ігор Каратник, Юрій Цимбалюк
Національний лісотехнічний університет України
м. Львів, Україна
І. ВСТУП

Розвиток теорії механіки деформування і руйнування структурно однорідних і
неоднорідних тіл у випадках різного навантаження у рамках структурно-феноменологічного
підходу, а також узагальнення даних експериментальних досліджень зумовлює необхідність
уточнення відомих і побудові нових критеріїв міцності матеріалів, які використовуються у
конструюванні. Усесторонні дослідження, які передують побудові комплексних моделей
деформування і руйнування реальних деревинних матеріалів під час складного напруженого
стану, вимагають подальшого розвитку.
ІІ. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Деревина, під час моделювання процесів деформування і руйнування, розглядається
як мікрооднорідне середовище, яке складається із елементів структури з різними
параметрами, механічними властивостями і просторовою орієнтацією у обмеженій області V.
Для певної ідеалізації основними структурними елементами деревини є ранні і пізні зони
річних кілець. Крім вказаних, у деревинній структурі є й інші включення, які володіють
індивідуальними фізико-механічними властивостями (серцевинні промені, смоляні ходи і т.
д.) [1]. Вони, впливають на міцність і жорсткість основних, з точки зору технічної анатомії,
структурних елементів зон ранньої і пізньої деревини, стан яких у обмеженій області V із
загальною границею S приймаються регулярними і упорядкованими [2]. При цьому область
V моделюється як сукупність множини пересічених між собою областей, обмежених
умовними поверхнями (границями) Sj1: V1 = Σ{V1i + S1i}; V2 = Σ{V2i + S2i}; V3-п = V- (V1 + V2).
Наявність широкої групи останніх V3-п допустимо прийняти у елементарному об’ємі ΔV
однаковим, і у силу цього вважати регулярним розподілом вказаних включень у області V.
Геометрія, структура області [Vпi + Sпi] і задані у ній властивості фаз є математичною
моделлю структурно неоднорідного, прийнятого з де-якими спрощеннями для деревини,
двохкомпонентного середовища у межах границі S [3, 4].
У числі основних, що дозволяють описувати макроскопічні процеси деформування і
руйнування структури із мікронеоднорідних елементів, як для однорідного суцільного
середовища, доцільно прийняти наступні допущення [4]: характерний розмір елементарної
області Vi значно перевищує молекулярно-кінетичні розміри матричної структури (деревини)
і разом з тим характерний розмір елемента області Vi значно менше відстаней, на яких
суттєво змінюються осереднені для елементарного макрооб’єму параметри.
ІІ. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У фізичному змісті від структурних змінних деформування і руйнування можна
перейти до макроскопічних, використовуючи поняття елементарного макрооб’єму. Так,
положення про макроскопічну квазіоднорідність деревини є достатнім для представлення
осереднених фізико-механічних параметрів структури, які відображають континуальні
інтегральні властивості макроелементів обмеженої області [Vпi + Sпi] у передбаченні, що стан
середовища (деревини) залишається незмінним у процесі його деформування чи глобального
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руйнування, за виключенням місць прикладання навантажень.
Напружений стан макрооб’ємів характеризується тензором макронапружень Тн (σх, …,
σуz), а деформований стан – тензором деформацій Тд (εх, ..., γyz). Зв’язок між ними полягає у
опорі елементарних макрооб’ємів деформуванню і визначається через пружні постійні.
Значення осереднених польових тензорів не залежить від макрооб’ємів елементів, оскільки
масштаб осереднення є постійним для всієї області дослідження. Але для деревини
компоненти тензорів напружень і деформацій не інваріантні через явно виражені відмінності
пружних властивостей структури деревини у різних напрямках. Тому до деревини
застосовують теорію анізотропного середовища (тіла) [4].
Процес ділення деревини, наприклад, вздовж волокон є неперервним на певному
проміжку часу і характеризується активною деформацією і руйнуванням одночасно
локального і глобального масштабу. З позиції мікромеханіки руйнування, ростом тріщини
викликане накопиченням структурних мікропошкоджень деревини. Поле критичних
напружень у кінці тріщини створює умови для локального руйнування середовища,
швидкого і неперервного утворення магістральної тріщини, у той час як у інших зонах
матеріалу деформації розвиваються у докритичних напруженнях. У залежності від форми
масиву деревини і виду навантаження, його руйнування – це процес прискореного розвитку
макротріщини, від чого процес переростає у глобальний, не зв’язаний безпосередньо з
локальними умовами на кінці тріщини. Але, чи під час динамічного, або відносно
рівномірного процесу тріщиноутворення - завжди виконуються локальні граничні умови на
кінці тріщини.
Фізико-механічна задача з визначення напружень у точці локального руйнування
деревини має зумовлюватися відповідним математичним визначенням з врахуванням вище
наведених передумов, які приведені у відповідність з встановленими критеріями міцності,
або з де-якими еквівалентними величинами, отриманими експериментально. Оскільки
середовище деревини може прийматися для макроруйнувань згідно гіпотези суцільності
середовища, то, з математичної точки зору, для такої області матричної структури є
можливим представляти внутрішню функцію напружень для обмеженої області, у якій вона
неперервна, достатньо диференційована і для її визначення існує єдиний розв’язок.
Задачу з визначення напружень в середині області за умови заміни вихідної структури
її макроскопічною моделлю слід першочергово розглядати на дискретно малому відрізку
часу для заданої загальної системи зовнішніх сил або інших зовнішніх умов, що зрівноважені
внутрішнім напруженням пружного середовища області.
Очевидно, що для таких умов дійсно існуючого стану системи "напруження обмеженої
області – зовнішні сили" головний вектор і головний момент зовнішніх сил, прикладених до
пружного тіла, рівний нулю:

F   fi  0 ;

M   r  fi  0

(1)

У загальному залежності (1) характеризують довільні граничні умови задачі; зовнішні
сили Σfi представлені локальною частковою або загальною поверхневою дією, сума моментів
Σ│rfi│ визначається при цьому відносно центра інерції області і не залежить від
місцеположення початку координат, тому радіус-вектор r може прийматися довільно.
Передбачаючи достатню функціональну гладкість осереднених значень складових структури
області, слід вважати, що поля макронапружень є однорідно-постійними всередині кожного
елементарного макрооб’єму статично однорідного середовища з осереднено-регулярною
структурою. При цьому макроелементарні напруження можна виразити через мікроскопічні
для елемента області:

 ³M 

1
  i dv .
v v

У силу стабільності значень v в усій досліджуваній області значення будь-якого
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(2)

осередненого тензора напружень залежатиме тільки від координат макрооб’єму області. У
випадку відсутності масових сил рівняння рівноваги для області [V+S] під дією
збурювального зусилля типу (1) представляються залежностями:

F   f  Mi  0 ;

M     Mi  (r )  0

(3)

Вказані загальні положення задачі задовільно описують стан системи сил і системи
напружень без їх взаємодії. Основна проблема полягає у визначенні виду оператора fv і у
визначенні коефіцієнтів аі цього оператора, що дозволяють прогнозувати (визначати)
критичні макроскопічні міцнісні характеристики області V з границею S для представлення
конкретних умов макроскопічного руйнування визначеного розміру bNj:

bNj   f v (ai , Mi )   i   0

(4)

Якщо під оператором взаємозв’язку зрівноважених систем (1) і (3) розуміти сукупність
математичних операцій над множиною функцій, що відносно строго описують визначені
явища деформування і руйнування структурного середовища, то слід вважати, що система
аналітичного опису характеристик стану Δі підпорядкована загальним законам деформації і
руйнування області середовища без порушення умови макроскопічної і загальної рівноваги.
Під час опису напруженого стану у процесі деформування і руйнування де-якої
обмеженої області V заданої структури основний інтерес полягає у визначенні характеру
поля напружень для досліджуваних напрямків області, тобто який вид функції напружень φ ,
а також числове її значення головним чином у зонах руйнування. Для досліджуваної області
V, згідно умовам замкнутої системи, справедливим є:

  dv  0 .

(5)

v

Існування функції напружень φ для області V вказує на її прояву у приграничних зонах,
а саме на границі області S. Як будь-яка інша, функція напружень φ для області може бути
однозначно представлена її граничними значеннями f(s) на контурі S області V Отже:
(6)
 f ( s ) ds  0 .
S

Останнє виражає центральну теорему Коші з використанням однозначної функції
комплексної змінної f(s) на гладкому контурі, яка, крім того, містить неперервну щільність
інтеграла типу Коші.
ІV. ВИСНОВКИ
Вказаний інтеграл типу Коші є функцією точки і має задаватися на основі її щільності,
значення якої можуть бути різні в залежності від інтенсивності граничних умов області [V +
S], її геометрії і ін. Застосування функціонального аналізу дає можливість визначити
аналітичну функцію φ у середині області V, яка приймає задані значення на границі S.
Характер розподілу граничних умов на границі досліджуваної області, викликаних
зосередженим зусиллям, проявляється тільки безпосередньо у зоні дії цього зусилля, тобто
для деревини повністю придатним є принцип локальності (принцип Сен-Венана), згідно
якого напруження в області [V + S] не залежать від конкретного прикладання сил.
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Піролізна установка для виробництва
біовугілля
Марина Кузнєцова, Катерина Кремнева, Денис Адаменко
Національна Металургійна академія України
м. Дніпро, Україна
І. ВСТУП

В умовах дефіциту традиційних видів палива набуває актуальності питання пошуку
альтернативних видів які отримують з відновлюваних джерел енергії таких як біомаса.
Метою роботи є розробка енергоефективної і екологічно безпечної піролізної
установки для виробництва біовугілля. Для досягнення мети: створена пілотна установка з
виробництва біовугілля з біомаси в щільному шарі, досліджені процеси піролізу
дрібнодисперсної біомаси у біовугілля та генераторний газ, визначені раціональні режими їх
реалізації.
ІІ. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні основи переробки дрібнодисперсних відходів біомаси шляхом піролізу
вивчені досить докладно [1-3] але при переході до практичного застосування основним
завданням є розробка енергоефективних процесів і технологій, що дозволяють отримувати
енергію з низькою собівартістю, здатну конкурувати з енергією яка виробляється з викопних
видів палива.
III ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Енергозбереження та енергоефективність це пріоритетні напрямки розвитку в
енергетиці України сьогодні. Перехід на альтернативні види палива такі як біомаса це крок
для реалізації цих напрямків. Технології переробки біомаси вимагають постійного
функціонального і апаратного удосконалення спрямованого на зниження капітальних і
експлуатаційних витрат з метою зниження собівартості отриманого продукту.
Джерелом розробки піролізної установки
є експериментальні та розрахункові
дослідження процесу піролізу лісового хворосту. Область застосування піролізної установки
– підприємства та організації які спеціалізуються на отриманні біовугілля для різних сфер
його подальшого використання в тому числі. продаж в якості палива та отримання
активованого вугілля. Також підприємства різних галузей промисловості, в тому числі:
сільські господарства, комплекси з переробки деревної сировини, підприємства харчової
промисловості ( олійно-екстракційні заводи, виробники рису, гречки і т.п.) які володіють
достатньою кількістю вихідної біомаси для переробки з метою отримання біовугілля.
На основі експериментальних і розрахунково-теоретичних досліджень процесу піролізу
лісного хворосту розроблена установка для переробки відходів у біовугілля і генераторний
газ. Схема установки представлена на рисунку 1.
Деревна тріска в кількості 370 кг завантажується в піролізер 1 вручну через люк
завантаження палива 2. Шар тріски розміщується на колошниковій решітці 3, з діаметром
отворів для входу повітря не більше 8 мм.
Шар деревної тріски розпалюється зверху, через люк завантаження палива 2 за
допомогою газового пальника. Одночасно включається повітродувка 4 і потік повітря, що
нагнітається надходить в інжектор пальника 6. За рахунок роботи інжектора створюється
розрідження в камері піролізера, а повітря, необхідне на проведення процесу піролізу
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надходить в шар знизу через отвори в колосниках 3. Після того як шар тріски рівномірно
запалає по перетину установки, люк завантаження

Повітря
Біомаса

4

2

1

Генераторний
газ
газ
6

9
8
3
Древесный
Древесный
уголь
уголь
Біовугілля

1 – піролізер;
2 – люк завантаження палива;
3 – колошнікова решітка;
4 – повітрядувка;
6 – інжекційний пальник;
7 – бункер для вигрузки
біовугілля;
8 – тканинний пояс;
9 – теплова ізоляція.

7

Фронт горіння рухається зверху вниз, температура у фронті горіння 550...650ºС.
Вихід генераторного газу здійснюється зверху, звідки він поступає в інжекційний
пальник 6 з подальшим спалюванням.
Після закінчення процесу піролізу повітродувку вимикають. Вивантаження біовугілля
здійснюється знизу в пересувний бункер 7, який з'єднується з піролізером за допомогою
тканинного пояса 8. Тканинний пояс забезпечує герметичність вивантаження деревного
вугілля і виключає його самозаймання. Після вивантаження біовугілля бункер герметично
закривають і залишають остивати на 5...6 год. Основні показники процесу наведені у табл. 1.
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Таблиця 1 – Основні показники процесу піролізу
Показник

Розмірність Значення

Маса біомаси

кг

370

Витрата біомаси

кг/год

80,2

Час процесу

год

4,6…5

Вихід генераторного газу

м3/год

55,6

Температура генераторного газу

ºС

350…400

Теплота згоряння генераторного газу

МДж/м3

7,0…7,5

Вихід біовугілля

кг/год

21,6

Маса біовугілля

кг

100

Температура біовугілля

ºС

450…500

Теплота згорання біовугілля

МДж/кг

31…33

IV ВИCНОВКИ
Розроблена установка для переробки відходів деревної біомаси у біовугілля і
генераторний газ з витратою біомаси 80,2 кг/годину. В якості палива використовувалася
дрібнодисперсна біомаса . В результаті було отримано біовугілля з теплотою згорання
31…33 МДж/кг і генераторний газ з теплотою згорання 7,0…7,5 МДж/м3.
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New Breakthrough Technologies in Forestry
Borys Bakay, Yuriy Tsymbalyuk
Ukrainian National Forestry University
Lviv, Ukraine
I. INTRODUCTION
The multifunctional and sustainable management of forests, as well as the environmentally
sustainable use of woody biomass as raw material, have a crucial role to play in the achievement of
the climate and energy policies, the transition to a circular bioeconomy as well as the preservation
of biodiversity and the provision of ecosystem services such as recreation, clean air, water resources
and erosion control among many others [1]. The condition of European forests is increasingly
threatened by a growing number of social, economic and environmental and climatic pressures.
The sustainable and multifunctionality forest management under rapid climate change will be
enabled through a variety of approaches, including the use of intelligent digital solutions, enhanced
cooperation in the forestry sector as well as the establishment of an open-technologies ecosystem
with relevant stakeholders.
New breakthrough technologies in forestry results are expected to contribute to all of the
following expected outcomes:
- deployment of information and communications technology (ICT) innovations in forestry to
optimise productivity as well as the delivery of new ecosystem services;
- greater competitive advantage for industries that utilise forest resources more efficiently;
- application of innovative approaches along the forest-based value chain by more accurate
tracing methodologies of forest resources.
This work addresses New breakthrough technologies for forest managers, forest-based
industries and policymakers as well as advances in precision forestry, forest harvesting systems and
optimised harvest planning, operations management, timber transport and logistics, forest nursery
operation, as well as safety, ergonomics and assistance for human workers. The most priority areas
are synergetic use of geospatial and modelling technologies together with information and
communication technologies, and the "web of things" combined with statistics and big-data
analytics is highly encouraged.
II. REVIEW OF LITERATURE
Forestry plays an important role in the economy of any country in the world and has
significant influences on our lives and the environment [1-3]. Many researchers have considered the
forestry sector has been traditionally a low-tech technology industry because it uses mainly petrol
saws, skidders for move timber and machinery for forest harvesting, reforestation and forest
protection works are carried out [1, 4]. The replacement of traditional technologies and equipment
with modern ones in forestry is rather slow [4], and the use of geo-information and communication
technologies is rather limited [3]. The main reason for this is limited access to modern and efficient
technologies and equipment [4-6].
The concepts and technologies driving the Fourth industrial revolution are increasingly
moving to focus on forestry’s practice and research [2, 5].
With the rapid advancement of digital technologies and industrial transformations towards the
Fourth industrial revolution [4], also similar trend has been found in the forest industry and
especially on its forest procurement side [1]. The term was defined as a collective term for
technologies and concepts of value chain organization using cyberphysical systems and based on
six design principles: Interoperability, Virtualization, Decentralization, Real-Time Capability,
Service Orientation, Modularity [5-9].
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For forestry to become fully connected and integrated with new breakthrough technologies a
new forestry paradigm could be introduced towards full digitization [2, 4], automation and precision
with connected smart forest management, harvesting, and transportation logistics with downstream
activities in the forest industry [5-9].
III. MAIN MATERIAL
The purpose of the work is the greater implementation of intelligent digital solutions and
improved utilisation of information flows, increasingly available in forestry monitoring,
management and operations, that open the huge potential to improve the efficiency of wood supply
chain activities. Modern digital applications offer also promising possibilities to support forest
managers and owners in optimal decision making in a complex forest environment and to improve
forest ecosystem monitoring.
Based on the adopted strategy in forestry and development trends of forest ecosystems
proposed to implement the potential of ICT and new technologies to improve the sustainability of
forest management and logging operations with to sharing data throughout the wood value chain. It
will drive greater sustainability of forest ecosystems, offer new business models along the value
chain and improve the traceability of forest resources for transparent and optimised supply chains.
Activities may also include robust and transparent methods and tools for high resolution forest and
natural disturbance monitoring and analysis of risk and disaster response systems.
Applying the ICT's approach have significantly could impact the forest sector will improve
forest management and reduce production costs in forestry. The main tools here are remote sensing,
mapping, data transmission channels, drones or unmanned aerial vehicles (UAV), special mobile
applications, and timber tracking technics. Very often such tools have a complex use and the
ultimate goal of their use is raising awareness of main forestry issues contributing to sustainable
forest management, increasing the effective manufacture and prevent illegally sourced timber from
entering supply chains.
Increased productivity of forest resources is major goals in the forest sector transformative by
way of inventory control. Forest inventory forms the foundation of forest planning and forest
policy. Forest inventories are required to derive the complete and detailed information for resource
evaluation enabling management decisions at a variety of levels, such as harvest plans through to
the development of provincial or state level strategies. Remotely sensed data, provide opportunities
to capture forest disturbances, and estimate forest resources characteristics and such as habitat and
biodiversity. Remotely sensed data are therefore easily integrated with geographic information
system databases for making a decision.
Also, the proposed initiative provides establishing a real environment that uses light detection
and ranging (LiDAR). As continued refinements to LiDAR’s technic are made, researchers are
optimistic that the new breakthrough technologies could completely change forestry management
and production in the forest sector. The primary advantage of LiDAR is that it can be used through
a full range of resolutions: spaceborne laser scanning (SLS); airborne laser scanning (ALS);
terrestrial laser scanning (TLS). With its unique ability to provide reliable detection and ranging
over short to long distances, LiDAR technology is used in multiple directs and applications for
example: inventorying of hard to reach areas forest; enhances the accuracy of existing sampling
modes of a forest stand; defining of attributes that could not be identified before; etc.
At this stage of development of forestry is extremely important to develop prescriptive data
analytics models to support corrective action in the forestry and gradually shift from passive use of
data for operation monitoring to active use of data for process management and behaviour
prediction through artificial intelligence and machine learning, Internet of things (IoT) sensors and
blockchain. These technologies and approaches will transform forest management in the future and
will create the following advantages: detection and create data based on predictive analytics; ease to
consume a huge number of amounts of data with timely analysis and assessment; expertly managing
time and resources; detection and delete redundant operations in production. However, the scope of
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these future impacts of new breakthrough technologies on the forest ecosystem are unpredictable,
especially changes at the cutting edge of the forest sector.
IV. CONCLUSIONS
Forestry has evolved significantly over the last years, and it is now on the verge of even more
transformative changes driven by the new breakthrough technologies. Assessing and deepening the
understanding of economic, environmental and social impacts through an enhanced application of
new breakthrough technologies for foresters, as well as end-consumers will be of special interest,
including the assessment of risks and new opportunities. This new momentum could benefit
forestry regardless of its scale.
The Fourth industrial revolution creates functional integration, dynamic reorganization, and
resource efficiency in forestry. Technical advances in integrated technical solutions, control and
communication create infrastructures that handle more and more systemic and applied tasks
automatically.
Therefore, we propose a new concept for new forestry environments by introducing new
breakthrough technologies in order to make the network more flexible. These emerging
technologies will bring great opportunities for promoting forestry upgrades. This work opens new
research and implementation direction of new breakthrough technologies and accelerates the
implementation of Industry 4.0 in forestry.
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Комбінований спуск деревини на затяжних
гірських схилах
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I. ВСТУП
Лісосировинна бази України характеризується своєю різноманітністю з точки зору
географічного розміщення деревостанів. Значна частина лісового фонду країни зосереджена
в Карпатах, за даними [1] це становить 20%. Відомо також, що лісозаготівлі в гірських
регіонах характеризуються значно більшими трудовитратами. [2] І найбільше проблем
виникає при трелюванні деревин, адже наявність крутих гірських схилів унеможливлює
використовувати традиційно прийняті на цій операції трелювальні трактори. Але якщо навіть
величина схилу дозволяє застосувати на цій операції трактор, то виникає проблема
збереження довкілля, так як сама по собі деревина характеризується значною масою та
габаритами, що при наземному чи півпідвісному способі трелювання призводить до значних
пошкоджень верхнього шару ґрунту з усіма подальшими наслідками [3].
Застосування для спуску деревини з гірських схилів [4] пластикових лотків, які
сьогодні набувають все більшого поширення, також не завжди є можливим із-за наявності
можливих перепадів рельєфу на схилі або ж недостатньої його величини для самовільного
руху колод.
II. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Лісозаготівельні підприємства карпатського регіону вирішували цю проблему
використовуючи стаціонарні канатні установки (КУ), віддаль трелювання яких дозволяє
практично використовувати їх на схилах довжиною 1000м і більше. І кращої альтернативи,
з точки зору збереження довкілля, поки що немає. Тому очевидно і сьогодні слід
використовувати стаціонарні КУ для виконання трелювання, зокрема, на затяжних схилах.
Але пропонується вирішити проблему транспортування деревини поперек схилу до несучого
канату установки. Адже віддаль підтягування деревини до КУ зі сторони обмежена і
становить в середньому 50м тому КУ доводиться часто переставляти, що потребує значних
трудових витрат. З метою зменшення трудовитрат на монтажно-демонтажні роботи
пропонується один раз змонтувати стаціонарну КУ по середині лісосіки, що освоюється і зі
сторін (поперек схилу) підтягувати деревину використовуючи спеціальний трелювальний
причіп із балансирним механізмом, розроблений на кафедрі лісопромислового виробництва
та лісових доріг НЛТУ України [5].
Наявність балансирного механізму дозволяє бути йому стійким до перекодування на
косогорах.
Причеп може агрегатуватися з трактором, а може переміщатися за допомогою кінної
тяги. І саме в цьому випадку можна досягти максимального збереження навколишнього
середовища, особливо, коли йдеться про рубки формування та оздоровлення лісів.
Використання такого причепа забезпечує трелювання деревини в півпідвісному стані, що
значно зменшує опір переміщенню колод в порівнянні з наземним їх трелюванням. А
наявність на причепі завантажувального приспосіблення дозволяє механізувати процес
набору пакета деревини.
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1 000 м

Технологічна схема освоєння лісосіки на затяжному схилі, при веденні рубок
формування та оздоровлення лісів з використанням запропонованого причепа, наведена на
рис.1.
Розробка лісосіки відбувається наступним чином. Основні лісосічні роботи
виконуються після проведення підготовчих робіт.
По середині лісосіки монтують
стаціонарну канатну установку 8. Лісосіку розбивають на пасіки 1, які розташовані
перпендикулярно до канатної установки, поперек схилу. Розробка лісосіки починається з
підніжжя схилу. Звалювання проводять бензиномоторною пилкою 10. На операції задіяні два
робітники. Вони виконують звалювання дерев після чого здійснюється їх очищення від гілок
та кряжування на сортименти 5, як показано на рисунку 1. По завершенні звалювальних
робіт на одній половині лісосіки звалювальники переходять на іншу половину, починаючи
звалювальні роботи знову із підніжжя схилу. На попередній половині лісосіки приступають
спочатку до підтягування деревини до канатної установки з використанням запропонованого
причепа 4 та кінної тяги. Сортименти укладають в штабелі 7 після чого за допомогою
стаціонарної канатної установки 8 деревина спускається до верхнього складу13, до якого
підведена автомобільна дорога 12. Всі роботи виконуються з дотримання вимог охорони
праці та збереження довкілля.
Рисунок 1. Схема розробки лісосіки: 1-пасіка;
2- пні; 3-кінний трелювальний волок; 4трелювання за допомогою причепа та кінної тяги;
5-сортименти; 6-залишені насадження; 7-штабелі
сортиментів; 8-канатна установка; 9-звалені
7 дерева; 10-бензопила для звалювання; 11-пакет
6
сортиментів,
що
спускається
канатною
5
установкою; 12-автодорога; 13-верхній склад; 14привідна лебідка.
8
4

9

III. ВИСНОВКИ
Запропонована технологія може бути
2
11
успішно
використана
лісозаготівельними
1
підприємствами, що ведуть лісозаготівельні роботи
в
гірській
місцевості.
Її
ефективність
забезпечується
використанням
причепа,
оснащеного
спеціальним
балансирним
механізмом,
12
який робить його стійким при русі на косогорах з
13
вантажем, що дозволяє безпечно транспортувати
14
деревину поперек схилу до розміщеної по середині
стаціонарної канатної установки. А це відкидає
необхідність перестановки КУ, що зменшує витрати на монтажно-демонтажні роботи
понижуючи собівартість заготовленої деревини.
3
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СЕКЦІЯ 11

ТРАНСПОРТ

Тенденції зміни обсягів перевезень вантажів
за видами транспорту
Наталя Гриценко
Український державний університет залізничного транспорту
м. Харків, Україна
І. ВСТУП

Ефективність транспортної системи є важливий чинник розвитку економіки. Транспорт
є галуззю, яка знаходиться на стику виробничої сфери і сфери послуг. Транспортна система
України складається з різних видів транспорту, кожен з них має свою специфіку.
ІІ. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для забезпечення роботи господарства країни всі види транспорту повинні бути
взаємопов’язані та працювати злагоджено. Загальна транспортна мережа України включає
21,6 тис. км залізничних колій, 166,1 тис. км автомобільних доріг з твердим покриттям, 4,8
тис. км магістральних нафтопроводів, 40,1 тис. км газопроводів та 1,0 тис. км
аміакопроводів, 2,1 тис. км експлуатаційних річкових судноплавних шляхів з виходом до
Азовського та Чорного морів.
Залізничний транспорт виконує значний обсяг внутрішніх та експортно-імпортних
перевезень. Автомобільний транспорт здійснює перевезення різноманітних вантажів і
пасажирів переважно на короткі і середні відстані. Середня відстань перевезення одного
пасажира автомобільним транспортом у 2013 році становила 15 км (у міжнародному
сполученні – 505 км). Трубопровідний транспорт відіграє важливу роль у переміщенні нафти
і нафтопродуктів, природного газу. Мережа нафтопроводів менш щільна. Місцеві
нафтопроводи короткі, ними перекачується нафта від місць видобутку до нафтопереробних
заводів. Однак більшість нафти та газу завжди в Україну надходило з Росії. На жаль, зараз ця
ситуація змінюється, адже погіршення стосунків з Росією ставить під загрозу отримання від
сусідньої країни цих вкрай стратегічних ресурсів для України. Річковий та морський
транспорт разом складають водний транспорт України. Річковий транспорт здійснює, в
основному, внутрішньодержавні перевезення вантажів і, в незначній кількості, міждержавні.
Найважливіша судноплавна артерія – Дніпро, а також його притоки Десна і Прип’ять.
Міжнародні перевезення здійснюються переважно по річці Дунай, яка сполучає Україну з
багатьма європейськими державами. Морський транспорт відіграє важливу роль в
експортно-імпортних та каботажних перевезеннях.
У транспортній системі України за обсягами перевезень вантажів останнє місце займає
авіаційний транспорт. Це наймолодший вид транспорту, що виконує важливі функції у
зв’язках України з іншими державами світу. Він здійснює, насамперед, перевезення
пасажирів, а також пошти і вантажів, які швидко псуються.
Для оцінки діяльноісті транспорту України, можна використати основні показники його
роботи в якості критеріїв. Основними критеріями оцінки роботи транспорту виступають:
обсяг перевезень вантажів, вантажообіг, співвідношення видів транспорту у вантажних
перевезеннях, обсяг перевезень пасажирів, пасажирообіг, вартість перевезення,
транспортомісткість, співвідношення пасажирських і вантажних перевезень в економіці
країни.
Співвідношення видів транспорту у вантажних перевезеннях. Характеризує рівень
територіальної концентрації виробництва і динаміку її зміни. Співвідношення видів
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транспорту у вантажних перевезеннях визначається складом вантажоутворюючих галузей
господарства, ступенем територіальної концентрації виробництва.
Перевезення вантажів є загальним обсягом вантажів, який навантажено та
транспортовано рухомим складом окремих видів транспорту (вантажними автомобілями,
залізничними вагонами, річковими та морськими суднами, літаками) або трубопроводами,
вимірюється в тоннах (перекачка газу, аміаку - в тоннах або кубічних метрах). За
результатами статистичних даних України за останні п’ять років спостерігається тенденція
збільшення осягів перевезень (табл.1).
Таблиця 1 – Перевезення вантажів за видами транспорту
2016
2017
2018
2019
2020
Транспорт
1543,1
1582,1
1643,1
1675,1
1683,1
Залізничний
343
339
322
321
320
Морський
3
2
2
2
3
Річковий
4
4
4
4
4
автомобільний
1086
1122
1206
1238
1249
авіаційний
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
трубопроводний
107
115
109
110
107
У 2020 р. підприємствами транспорту перевезено 1710,1 млн. т вантажів, що
становить 108,0% від обсягів 2019 р., а вантажообіг підприємств транспорту у 2019 р.
становив 338,9 млрд. ткм, або 102,1% від обсягу 2018 р.
На ринку вантажних перевезень України станом на кінець 2020 р. частка
автомобільного транспорту порівняно з іншими видами транспорту становила 73%,
залізничного – 20%, морського – 0,12%, річкового – 0,22%, авіаційного – 0,01% (рис. 1).

Рисунок 1 – Питома вага перевезення вантажів основних видів транспорту України
Відразу зазначимо, що питома вага залізничного транспорту у перевезенні вантажів
зменшується (24% у 2015 р.), тоді як автомобільного зростає (69% у 2015 р.).
Початок падіння обсягів перевезень був пов’язаний з наслідками світової економічної
кризи, тоді як в наступні роки падіння продовжувалось через низку внутрішніх негативних
факторів. Це засвідчує наявність значної кількості різнопланових проблем, як старих, так і
тих з якими галузь зіштовхнулася вперше протягом останніх років. Першооснову всіх
проблем складають інституційні проблеми, так як інституційна трансформація є первинною
по відношенню до подальших структурних перетворень. Наступним фактором, що найбільш
негативно вплинув на роботу транспорту вважаємо військові дії на Сході України, що
розпочалися у 2014 р. Разом з тим, на транспортну галузь мали вплив ряд внутрішніх
проблем, організаційного, стратегічного та економіко-технологічного характеру. До
найбільш значимих слід віднести: неефективне тривале реформування; постійне
недофінансування; проблеми, що пов'язані стратегічним управлінням; техніко-технологічне
відставання розвитку інфраструктури та рухомого складу та низький рівень цифрових
трансформацій на транспорті. Крім того, вантажні та пасажирські перевезення в Україні
демонструють низку тенденцій, які також нами було виокремлено в рамках цієї статті, з
метою визначення шляхів подолання негативних наслідків на ринки пасажирських та
вантажних перевезень.
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Improving the energy efficiency of the traction
power supply system of electric rolling stock with
alternative energy sources
Volodymyr Nerubatskyi, Denys Hordiienko
Ukrainian State University of Railway Transport
Kharkiv, Ukraine
I. INTRODUCTION
Traction power supply systems are subject to strong fluctuations from the movement of
electric rolling stock. These conditions create problems in the construction of reliable power supply
systems and productivity of rolling stock, which depends on the power supplied by the system [1,
2].
II. ANALYSIS OF RESEARCH AND PUBLICATIONS
In [3] the total electricity consumption of traction rolling stock is presented. As the railway
transport system is one of the largest energy-intensive consumers in electric power systems, there is
a need to increase its energy efficiency.
In [4, 5] it was shown that the use of energy-intensive energy storage devices in power supply
systems will not only reduce the total amount of electricity consumed from the network, but also
significantly reduce energy losses during its transmission and consumption.
III. PRESENTING MAIN MATERIAL
Distributed traction power supply system with alternative energy sources helps to smooth
power fluctuations by increasing the voltage during its drawdown [6, 7]. Photovoltaic systems
transmit the required power during operation in steady state, but during transients and instantaneous
provision of peak power is relatively slow [8, 9]. Therefore, the photovoltaic system must be
combined with energy storage systems to improve performance during transient and instantaneous
peak power requirements for electric rolling stock, as well as to recover energy through
regenerative braking.
Accumulation of recovery energy is used to reduce energy consumption from the electrical
network by other rolling stock plying nearby [10]. In the absence of other available trains, the
excess energy is usually dissipated as heat by a battery of resistors. The energy storage can be used
to store energy and then return it to the traction power supply system if there is sufficient electrical
load.
Energy storage systems are part of an integrated traction power supply and distribution
system and interact with other devices in the network. Many of these devices work non-linearly,
which complicates the modes of operation without the use of control systems. The control logic of
the energy storage system can use external factors to optimize performance. The decision on when
and what level to charge or discharge can be based on such factors as the current state of charge,
speed of rolling stock, loading of the adjacent substation, the presence of other energy storage in
traction power systems, hourly schedule (time of day, train schedule).
In fig. 1 shows a traction power supply system with photovoltaic cells. The energy storage is
used to reduce the level of voltage fluctuations of the traction power supply system, as the rolling
stock is usually designed to operate in a given voltage range. If the voltage is outside this range, it
may adversely affect the operation of the rolling stock.
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Fig. 1 – Traction power supply system with photovoltaic cells
The voltage drop is caused by a short-term overload of the power system, usually due to too
many trains operating in the immediate vicinity, or due to the simultaneous acceleration of several
trains in one area. If the voltage is outside this range, it may adversely affect the operation of the
rolling stock. Energy storage devices can be used with traction power substations to help reduce
excessive voltage dips. Overvoltage conditions are caused by regenerative braking of trains in
places where the electrical load is insufficient to absorb the energy produced by trains.
Accumulation of energy can provide mitigation of such overvoltage conditions. The energy storage
is used to store energy in order to reduce short-term fluctuations in power consumption from the
power supply system.
IV. CONCLUSIONS
The proposed control system for energy storage devices and output voltage regulators of
traction substations provides the necessary conditions for energy storage and minimizes losses of
regenerative energy in traction power supply systems.
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Підвищення якості послуг у сфері
автомобільного транспорту
Валерій Дембіцький
Луцький національний технічний університет
м. Луцьк, Україна
I. ВСТУП
Стрімкий розвиток автомобільного транспорту призвів не лише до підвищення попиту
на відповідні послуги, а й на зростання вимог до якості послуг. Широкий спектр послуг, який
надається у сфері автомобільного транспорту, вимагає особливих підходів та прийомів,
спрямованих на забезпечення їх якості, а, відповідно і довіри замовників. Впровадження
систем якості на підприємствах автомобільного транспорту ефективно впливає як на
діяльність підприємства, так і на довіру споживачів, що доведено досвідом провідних
світових компаній.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
За результатами аналізу досліджень щодо підвищення якості послуг, які надаються у
сфері автомобільного транспорту, встановлено наявність кількох підходів до забезпечення та
підвищення якості послуг:
- представлення та інтерпретація вимог споживача [1];
- оцінка якості послуг відповідно рівню очікувань клієнта [2];
- управління трьома складовими, які найбільше впливають на процес обслуговування:
матеріально-технічне забезпечення, застосовувані матеріали та дії персоналу [3];
- три елемента процесу надання послуг: матеріальний (реальні характеристики сервісу);
корпоративний (імідж, репутація фірми) та інтерактивний (взаємодія персоналу з клієнтами
та / або взаємодія споживачів між собою) [4];
- ризикоорієнтований підхід [5].
Найбільш прийнятним до застосування у сфері автомобільного транспорту вважається
ризикоорієнтований підхід, який поєднує у собі елементи усіх вищенаведених моделей.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Залежно від виконуваних функцій підприємства автомобільного транспорту
поділяються на три основних групи: автотранспортні, автообслуговуючі та авторемонтні, а за
видами послуг можна виокремити підприємства, які надають послуги з перевезення вантажів
та/або пасажирів і підприємства ,які здійснюють ремонт, обслуговування, діагностування
транспортних засобів.
На рисунку 1 наведено схему забезпечення якості послуг автотранспортними
підприємствами. Частина суб’єктів господарювання, які працюють у законодавчо
регульованій сфері впровадили відповідну систему управління якістю та в тій чи іншій мірі
можуть продемонструвати структуру забезпечення якості послуг. Значна частина суб’єктів
господарювання, які надають послуги з перевезення вантажів, пасажирів та технічного
обслуговування і ремонту транспортних засобів, здебільшого не впроваджують систем
управління якістю, що зумовлено багатьма чинниками, які потребують суттєвих досліджень.
Основним чинником можна вважати відсутність належної конкуренції на ринку та контролю
і ефективного впливу на процеси зі сторони замовників. Разом з тим саме замовник
забезпечує діяльність відповідного підприємства.
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Безпека перевезень та якість
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Рисунок 1 – Забезпечення якості послуг автотранспортними підприємствами
Фактично усі стандарти ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 9001 засновані на
ризикоорієнтованому процесному підході до діяльності суб’єктів господарювання, то можна
запропонувати наступні схему забезпечення та підвищення якості послуг (рисунок 2).
Якість послуги

Ефективна
діяльність
підприємства

Задоволеність клієнта

КОНФЛІКТ

Відповідність вимогам
нормативної та
нормативно-технічної
документації

Рисунок 2 – Схема забезпечення якості послуг, які надаються автотранспортними
підприємствами
Схема забезпечення якості надання послуг автотранспортними підприємствами
складається з двох елементів. З однієї сторони якість послуги повинна відповідати
очікуванням клієнта, з іншої – послуга повинна надаватися у відповідності до вимог
нормативної та/або нормативно-технічної документації. З обох сторін існує ймовірність
виникнення конфлікту, який може бути обумовлений:
- недовірою клієнта до підприємства, хоча надаються якісні послуги, відповідно до
встановлених вимогам;
- послуга надана з відхиленням від вимог, хоча результати влаштовують замовника;
- послуга надана з відхиленням від вимог, результати не влаштовують клієнта;
- послуга не надана в повному обсязі;
- обсяг послуг перевищує необхідний.
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В будь-якому з вище перелічених випадків ключовим моментом буде рівень
задоволеності замовника та дотримання встановлених вимог, що забезпечить ефективну
діяльність підприємства. Для забезпечення задоволеності замовників необхідно
застосовувати ризикоорієнтований підхід, який підвищить їх довіру та виключить можливі
негативні впливи.
Ризикоорієнтований підхід спрямований на оцінювання підприємством усіх (або майже
усіх) можливих ризиків, які можуть поставити під сумнів результати діяльності та їх
достовірність. Правильна оцінка ризиків та планування заходів щодо їх усунення або
мінімізації забезпечить довіру до діяльності підприємства та задоволеність якістю послуг
замовниками.
Результат впровадження та ефективність функціонування системи якості на
підприємстві визначатиметься, але не обмежуватиметься, наступними показниками:
- кількістю замовлень;
- кількістю скарг, рекламацій, гарантійних випадків;
- термінами виконання замовлень.
В кінцевому етапі результати ефективності функціонування системи якості
відображатиме рівень доходів підприємства.
IV. ВИСНОВКИ
В результаті досліджень проведено аналіз існуючих моделей систем управління якістю
послуг, за результатами якого встановлено, що найбільш доцільно використовувати
ризикоорієнтований підхід спрямований на задоволення вимог замовника із врахуванням
нормативних вимог до якості надання послуги. Такий підхід дозволить на лише забезпечити
якість надання послуг, а й постійне підвищення рівня їх якості.
ЛІТЕРАТУРА
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

[8]

Кулибанова, В. В. Маркетинг в сервисе : учебник и практикум для акад. бакалавриата : [гриф УМО] / В. В.
Кулибанова, С.-Петерб. гос. экон. ун-т. – М. : Юрайт, 2017. – 260 с.
Классика маркетинга: Сб. работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг /Сост. Б. М.Энис, К. Т. Кокс,
М. П. Моква; Пер. с англ. Т. Виноградова и др. — СПб.: Питер, 2001. — 746 с.
Васин С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для академического бакалавриата / С. Г.
Васин. - Москва: Юрайт, 2014. – 404 с.
Шаповал М.І. Менеджмент якості: підруч. / М.І.Шаповал. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 475с.
Даниленко, Н.Н. Сервисология (для бакалавров). Учебное пособие / Н.Н. Даниленко. - М.: КноРус, 2017. 357 c.
ISO 9001:2015. Quality management systems – Requirements (International standard) [Electronic resource]. –
Regime of access: https://www.iso.org/ru/standard/62085.html.
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories standard by International
Organization for Standardization: ISO/IEC 17025:2017. — [2018-01-01]. — / Technical Committee ISO/CASCO
International Electrotechnical Commission, 2017. — 30 р.
EN ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies
performing inspection. [Electronic resource]. – Regime of access: https://www.iso.org/standard/52994.html.

Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
349

Стан залізничної галузі України та аспекти
удосконалення функціонування
АТ «Укрзалізниця»
Віктор Запара
Український державний університет залізничного транспорту
м. Харків, Україна
I. ВСТУП
Залізнична галузь України перебуває в досить складному стані. За підсумками 2020
року АТ «Укрзалізниця» знову втратила частину вантажопотоку. Така негативна динаміка
продовжується вже десятий рік, стала «традицією». Цьому є низка об`єктивних причин,
однак важливим в такій ситуації вбачається необхідність зміни негативних трендів для
удосконалення функціонування галузі.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
З аспектами удосконалення функціонування залізничного транспорту пов`язана значна
кількість публікацій як вітчизняних, так і закордонних вчених. Більшість робіт присвячена
особливостям поліпшення вантажної і комерційної роботи в сучасних умовах [1],
впровадженню
перспективних
перевезень
[2],
реалізації
досвіду
розвитку
загальнонаціональних перевізників [3], удосконаленню перевізного процесу [5, 9],
порівняльному аналізу операційних показників залізничної системи України та розвинених
країн [7], актуалізації комплексу питань впровадження приватної тяги [6, 8] тощо. В
закордонних публікаціях щодо залізничного транспорту переважає тарифна проблематика
[4]. В цілому в роботах висвітлюються, як правило, окремі аспекти функціонування
залізничної галузі, які потребують періодичної актуалізації з урахуванням стану залізниць та
більш комплексного підходу до вирішення проблемних питань.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В цілому на стан галузі впливає і форс-мажорна ситуація, яка викликана зовнішніми
факторами, зокрема такими як пандемія 2020 року, раніше – втрата російського транзиту,
припинення залізничного сполучення з тимчасово неконтрольованими територіями. Якщо у
2011 році залізницями перевозилось 470 млн т вантажів, то за підсумками 2020 року
вантажоперевезення склали 305,4 млн т, що на 2,3% менше ніж за 2019 рік. Основними для
АТ «Укрзалізниця» залишаються внутрішні перевезення (143,4 млн т), на другому місці
експортні (113,0 млн т). За 2020 рік імпортні перевезення склали 36,5 млн т, а транзитні –
12,5 млн т.
Ситуація із спадом вантажопотоку викликає значний дисбаланс між доходами та
витратами АТ «Укрзалізниця», адже для того, щоб виходити на рівень окупності і
розвиватись за нинішніх витрат на фонд оплати праці та основні статті витрат, галузі
необхідно перевозити не менше 350,0 млн т вантажів за рік. Вважаємо таку цифру поки що
недосяжною.
Постійне зростання тарифів за попередні роки стимулювало вантажовласників до
переходу на альтернативні види транспорту. Для того, щоб змінити цей тренд, в АТ
«Укрзалізниця» необхідним є комплексний підхід, який буде направлений на оптимізацію
витрат і підвищення ефективності та швидкості перевізного процесу.
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За загальної динаміки падіння обсягів перевезення вантажів залізницею контейнерним
відправкам вдалося вийти в плюс. За 2020 рік АТ «Укрзалізниця» перевезла більше 425 тис.
TEU, що на 10,7% перевищує показники 2019 року. Контейнерними поїздами за 2020 рік
було перевезено більше 230 тис. TEU, що на 41,0% більше, ніж за 2019 рік. Зростання
перевезень обумовлено організацією більшої кількості контейнерних поїздів, залученням
нових міжнародних маршрутів, удосконаленням технології перевезення. До того ж з 2020
року почались прямі контейнерні перевезення з Китаю в Україну (за рік було прийнято 22
контейнерних поїзда з КНР). Є подальші плани розвитку контейнерних залізничних
перевезень Китай – Європа з введенням нових міжнародних маршрутів.
Реформа контейнерного напряму АТ «Укрзалізниця» передбачає концесію
контейнерних терміналів «Ліски», а в подальшому можливе виділення контейнерних
перевезень в окрему бізнес-вертикаль.
Однозначно позитивним трендом за 2020 рік стало зниження часу обігу вагонів. Обіг
піввагонів (основний вид вагонів робочого парку) зменшився до рекордного за останні 6
років і склав 6,79 діб (у 2018 році - 8,97 діб, у 2019 – 8,36 діб). Цьому сприяло декілька
факторів: значне скорочення пасажирських перевезень у зв`язку з пандемією (зменшилась
необхідність пріоритетно пропускати пасажирські поїзди), а також збільшення локомотивних
плеч.
Однак слід мати на увазі, що за підсумками 2020 року програма капітальних інвестицій
АТ «Укрзалізниця» скоротилась практично до мінімуму – з майже 17 млрд грн у 2018 році до
менше, ніж 5 млрд грн (при запланованих на 2020 рік 12,6 млрд грн). Ситуація практично
«традиційна» - з року в рік програма капітальних інвестицій виконується, в кращому
випадку, на 50-60%. В підсумку страждає як бізнес, так і сама АТ «Укрзалізниця» недоінвестування в рухомий склад та інфраструктуру прямо впливає на безпеку перевезень,
якість та швидкість вантажних перевезень.
У 2021 році збільшення капітальних інвестицій декларується АТ «Укрзалізниця» як
один із стратегічних пріоритетів. Від того, якою буде практична реалізація цих намірів
залежать і конкурентні позиції галузі в боротьбі за вантажопотік.
Для досягнення позитивного результату та нормалізації фінансового положення АТ
«Укрзалізниця» необхідна комплексна програма заходів за актуальними напрямами:
скорочення збитковості пасажирських перевезень, відміна податку на землю в смузі
відведення (під залізничними коліями), продаж непрофільних активів, а також створення
окремого захищеного Залізничного фонду, як джерела для програм модернізації активів.
IV. ВИСНОВКИ
Удосконалення функціонування АТ «Укрзалізниця» є нагальною необхідністю для
зміни негативних трендів, які мають місце на сьогодні. Важливим вбачається комплексність
заходів, направлених на покращення ситуації, які повинні бути направлені на продовження
реформування
галузі
з
метою
досягнення
практичних
цілей
підвищення
конкурентоспроможності галузі з урахуванням сучасних реалій. Важливим також є
осучаснення законодавчої та нормативно-правової бази залізничних перевезень для
реального впровадження рівноправного недискримінаційного доступу до користування
інфраструктурою залізниць.
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Організація вантажних перевезень в умовах
створення UZ Cargo
Ярослав Запара
Український державний університет залізничного транспорту
м. Харків, Україна
I. ВСТУП
На залізничному транспорті продовжуються структурні реформи. Вони передбачені
планом заходів з реформування залізничного транспорту, які затверджені Кабінетом
Міністрів України у 2019 році. Одним із завдань реформ є підготовка АТ «Укрзалізниця» до
запуску конкурентного ринку залізничних перевезень шляхом розподілу вертикалей
інфраструктури, пасажирських, вантажних перевезень. Наприкінці 2020 року в АТ
«Укрзалізниця» зареєстрували філію вантажних перевезень «UZ Cargo», що стало
відправною точкою у формуванні нового вантажного перевізника.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В роботі [1] проведений ґрунтовний аналіз досвіду реформування провідних залізниць
світу, що дозволить запобігти помилкам при реформуванні залізничного транспорту
України. На думку автора, основним завданням реформування залізничного транспорту
України має бути, перш за все, ефективність функціонування галузі як цілісної
інфраструктурної системи. У дослідженні [2] представлені заходи з вдосконалення
технологічного процесу вантажних перевезень на залізничному транспорті, які дозволять
підвищити ефективність використання рухомого складу залізниць та збільшити обсяги
вантажообігу, що сприятимуть розвитку зв’язків України із сусідніми країнами. У роботі [3]
авторами змодельовані можливі перспективи створення потужного перевізника UZ Cargo в
Україні на прикладі сусідніх держав, зокрема Польщі. В цілому у роботах досліджуються, як
правило, переваги та недоліки різних етапів реформувань залізничного транспорту у різних
країнах та їх можливе застосування на залізницях України, недостатньо уваги у публікаціях
приділено питанням зміни в організації перевезень в умовах створення вантажного
перевізника, його взаємодії з вертикалями інфраструктури та пасажирських перевезень.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Цілями анбандлінга АТ «Укрзалізниця», тобто розділення на вертикалі управління, є
побудова ефективної моделі управління компанією, усунення перехресного субсидування
пасажирських перевезень за рахунок вантажних, збільшення обсягів вантажоперевезень
(скорочення якого склало 2,3% у 2020 році в порівнянні з 2019 роком) і скорочення
адміністративно-управлінського персоналу за рахунок зменшення кількості рівнів
управління (скорочення виробничих одиниць або персоналу не планується).
Розділення компанії заплановано на чотири вертикалі: вантажну, пасажирську,
інфраструктурну і виробничу, що забезпечує ремонт і виробництво рухомого складу.
До "Інфра UZ" відійдуть залізничні колії, телекомунікації, Регіональний
диспетчерський центр, енергоресурси.
До складу "Пасажирської компанії" увійдуть "Пасажирські перевезення UZ", приміські
перевезення і "Вокзальна компанія".
Основою UZ Cargo стане однойменний вантажний перевізник UZ Cargo. Додатковий
функціонал філії буде реалізований за рахунок Центру транспортного сервісу «Ліски»,
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рефрижераторних вагонів компанії і Центру транспортної логістики. Ключовими функціями
UZ Cargo повинні стати надання послуг з перевезення вантажів, управління і обслуговування
локомотивів та вагонів.
Зміни в організації вантажних перевезень на залізницях України залежать від
майбутньої структури вантажного перевізника UZ Cargo. До складу UZ Cargo планується, що
увійдуть нинішні департаменти комерційної роботи, локомотивного і вагонного
господарства. До активів перевізника також перейдуть локомотивні депо, ремонтні вагонні
депо, магістральні та маневрові локомотиви, наявні на балансі АТ «Укрзалізниці»;
локомотивні бригади.
У зв’язку з новою схемою управління локомотивними та вагонними депо ліквідуються
ланка у вигляді 6 регіональних локомотивних та вагонних підрозділів (служб), а також
транспортно-логістичний центр з відповідним скороченням працівників.
До функцій комерційного департаменту буде відноситись формування єдиної політики
з організації комерційної діяльності UZ Cargo; організація комерційної роботи на станціях
філій; організація і контроль роботи співробітників комерційних і вагонних господарств на
вантажних, дільничних і сортувальних станціях. Цей департамент планується сформувати на
базі дирекцій залізничних перевезень, вантажних майданчиків і пунктів технічного
обслуговування вагонів.
Повноцінний запуск нової моделі роботи UZ Cargo очікується у другій половині 2021
року після передачі відповідних активів і персоналу на баланс вантажного перевізника.
В цілому по UZ Cargo найближчим часом планується доопрацювати необхідні
нормативні документи, призначити керівників пілотних філій і депо, підготувати структуру і
штат інших вантажних підрозділів (вагонних депо, філій); призначення персоналу в апарат
управління філією (середній рівень); затвердження структури і штату інших підрозділів
(вагонних, локомотивних депо, філій); початок переводу персоналу в філії та депо UZ Cargo;
укомплектування UZ Cargo персоналом і майном; формалізування основних бізнес-процесів
вертикалей.
IV. ВИСНОВКИ
Структурні зміни на залізницях України обумовлені необхідністю створення
конкурентного середовища на ринку перевезень. Ефективність кроків по злагодженому
функціонуванню різних вертикалей важко оцінити через значну кількість факторів, зокрема
перерозподіл активів між ними та недосконалу нормативну базу тощо. Більш конкретно
оцінити роботу вантажного перевізника можливо лише після завершення всіх процесів
реформування та попиту на вантажні перевезення з боку бізнесу і міжнародних партнерів.
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Дослідження питань удосконалення
вантажних залізничних перевезень в Україні
Ганна Примаченко, Тетяна Хлань
Український державний університет залізничного транспорту
м. Харків, Україна
I. ВСТУП
Транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва і покликаний
задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях. Законодавство
про залізничний транспорт загального користування складається із Законів України «Про
транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про особливості утворення акціонерного
товариства залізничного транспорту загального користування», Статуту залізниць України,
який затверджується Кабінетом Міністрів України, та інших актів законодавства України.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про залізничний транспорт»
залізничний транспорт – виробничо-технологічний комплекс підприємств залізничного
транспорту, призначений для забезпечення потреб суспільного виробництва і населення
країни в перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших
транспортних послуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми власності та видів
діяльності тощо.
Залізниця – відокремлений підрозділ акціонерного товариства залізничного транспорту
загального користування, утвореного відповідно до Закону України «Про особливості
утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», який
здійснює перевезення пасажирів та вантажів у визначеному регіоні залізничної мережі.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У роботі [1] мета дослідження – забезпечення контролю за дотриманням законодавства
про захист економічної конкуренції, а саме: проведення дослідження ринку перевезення
вантажів залізничним транспортом в Україні; виявлення проблематики ринку; надання
пропозицій, спрямованих на розвиток конкуренції; у разі виявлення ознак порушення
законодавства про захист економічної конкуренції вжиття відповідних заходів. У рамках
даного дослідження аналізувалась інформація, отримана від органів державної влади,
профільних асоціацій, суб’єктів господарювання – учасників ринку та з відкритих джерел у
мережі Інтернет, зокрема, статистичні та аналітичні звіти консалтингових компаній та
профільних видань тощо.
Під час дослідження з’ясовувались такі питання:
1. Стан ринків:
- перевезення вантажів залізничним транспортом;
- надання послуг магістральних локомотивів;
- надання в користування вагонів.
2. Порівняльний аналіз плати за використання вантажних залізничних вагонів власності
АТ «Укрзалізниця» та операторів рухомого складу.
3. Основні проблемні питання взаємодії операторів рухомого залізничного складу та
вантажовідправників з АТ «Укрзалізниця».
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III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Законом України «Про природні монополії» визначено, що суміжним ринком
визнається товарний ринок, що не перебуває у стані природної монополії, для суб'єктів якого
реалізація вироблених товарів або використання товарів інших суб'єктів господарювання
неможливе без безпосереднього використання товарів, що виробляються (реалізуються)
суб'єктами природних монополій.
Статтею 6 Закону України «Про природні монополії» суміжними з природними
монополіями ринками, що регулюються відповідно до цього Закону, визначено, зокрема,
внутрішні та міжнародні перевезення вантажів залізничним транспортом.
Крім визначеного законодавством ринку перевезення вантажів залізничним
транспортом, існують дві основні невід’ємні складові цього ринку – два окремих товарних
ринки – надання послуг магістральних локомотивів та надання в користування вагонів, які
відрізняються умовами вступу й діяльності, кількістю учасників тощо, а тому й стан
конкуренції на кожному з них має досліджуватись окремо.
Отже, об’єктами аналізу є ринки: перевезення вантажів залізничним транспортом;
надання послуг магістральних локомотивів; надання в користування вагонів та становище на
цих ринках АТ «Укрзалізниця».Аналіз проводився відповідно до «Методики визначення
монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку», затвердженої
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05.12.2002 р. №49-р,
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2002 року за №317/6605 (зі змінами)
(далі – Методика), з урахуванням пункту 2.2. Географічними межами ринків перевезення
вантажів залізничним транспортом; надання послуг магістральних локомотивів; надання в
користування вагонів є територія України, тобто ринки є загальнодержавними, дослідження
цих ринків проводилось у часових межах 01.01.2017 р. – 28.12.2018 р.АТ «Укрзалізниця»,
будучи суб’єктом природної монополії на ринку надання в користування інфраструктури
залізничного транспорту, отримавши законодавчо визначені повноваження з управління
процесом перевезень у внутрішньому й міжнародному сполученнях (диспетчеризації) та
займаючи монопольне (домінуюче) становище на ринку надання послуг магістральних
вантажних локомотивів, може визначати умови обороту товарів на ринку надання в
користування вагонів та безпосередньо визначає можливість допуску вагонів інших
учасників ринку до своєї інфраструктури, тобто має значну (суттєву) ринкову владу й
можливість впливати на ринок надання в користування вагонів на етапі укладання договору
між оператором рухомого залізничного складу та залізницею для організації процесу
перевезення вантажів та на процес перевезення вантажів. При цьому АТ «Укрзалізниця» є
єдиним суб’єктом господарювання, який діє на ринку перевезення вантажів залізничним
транспортом, займав на цьому ринку монопольне (домінуюче) становище із часткою 100% та
діє на ринку надання в користування вагонів, де за структурними показниками в загальній
кількості робочого парку більшості видів вагонів (крім цистерн, де частка становить 22%)
частка АТ «Укрзалізниця» перевищує 35%. За результатами аналізу отриманої від учасників
ринку інформації узагальнено основні проблемні питання взаємодії з АТ «Укрзалізниця» та
пропозиції стосовно шляхів їх вирішення. Основними перевагами користування вагонами АТ
«Укрзалізниця» для суб’єктів господарювання є: вагони курсують всією територією України
та можуть бути залучені на більш вигідних умовах, ніж вагони інших власників/операторів;
наявність великого парку необхідних вагонів; наявність власних тягових та маневрових
локомотивів та електровозів; наявність власних депо з ремонту та обслуговування вагонів та
тепловозів; оптимальне логістичне забезпечення використання вагонів; можливість добового
оперативного планування, де заявку на забезпечення вагонами можна подавати за одну добу
до моменту початку її реалізації, щодо умов подання заявки на забезпечення вагонами за 5-6
діб – в інших власників вагонів; можливість контролювати виділення локомотивів та
впливати на диспетчерські послуги; нижча вартість перевезення порівняно з вагонами
приватних компаній (за винятком перевезень на коротких транспортних плечах);
Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
356

- універсальність – можливість проводити відвантаження в усіх необхідних напрямках;
мобільність – у зв’язку з переміщенням вагонів АТ «Укрзалізниця» без визначеної станції
призначення існує можливість оперативно направити вагони на найбільш пріоритетні станції
навантаження; першочерговий пропуск залізничними коліями, проведення ремонту на всіх
без винятку вагоноремонтних підприємствах.
Пропозиції учасників ринку щодо основних шляхів забезпечення суб’єктів
господарювання вантажними вагонами: створення кредитних та лізингових програм щодо
придбання вагонів з умовами, аналогічними або наближеними до встановлених в
Європейському Союзі; розширення парку вантажних залізничних вагонів власності
АТ «Укрзалізниця» та підвищення якості послуг цього перевізника під час здійснення
перевезень у вагонах, що є власністю інших підприємств; раціональне використання
рухомого складу на під’їзних коліях відправників / одержувачів із метою мінімізації
невиробничих простоїв; раціональне використання вагонів як АТ «Укрзалізниця», так і
приватних, а саме: уникнення / зниження зустрічних пробігів порожніх вагонів; утримання
робочого парку локомотивів у необхідній кількості, яка відповідає наявним обсягам
перевезень вантажів та рухомого складу; оновлення локомотивного парку, укладання
договору з представниками бізнесу на проведення ремонту локомотивів за рахунок
постачання ними запасних частин; демонополізація ринку локомотивної тяги (створення
належної законодавчої бази та видача дозволів на використання приватної тяги на
магістральних коліях); приведення у відповідність до встановлених норм показників
швидкості руху рухомого складу на шляхах загального користування АТ «Укрзалізниця»;
організація необхідного матеріально-технічного забезпечення вагоноремонтних підприємств
і пунктів технічного огляду рухомого складу, що підпорядковані АТ «Укрзалізниця» і
розміщені на вантажних станціях; посилення контролю та відповідальності
АТ «Укрзалізниця» за розукомплектування та розкрадання частин рухомого складу на
шляхах загального користування; електрифікація неелектрифікованих залізничних ділянок
(наприклад, електрифікація ділянки Камінець-Подільський – Гречани дозволить збільшити
показник середньої ваги поїзда, що фактично дозволить суттєво зменшити необхідний парк
локомотивів для перевезення тієї ж кількості вантажів); виключення з відносин між
АТ «Укрзалізниця» та вантажовідправниками компаній – посередників; поновлення роботи
автоматизованої системи «Управління пересилкою порожніх вагонів» під час розподілу
вагонів-зерновозів з урахуванням зауважень компаній – членів Асоціації; відновлення
обов’язкової практики погодження та схвалення Кабінетом Міністрів України змін до будьяких складових тарифу на залізничні перевезення, що перевищує прогнозний рівень інфляції
поточного року, в т. ч. на вагонну складову; перехід до глобальної маршрутизації
(розширення фронтів навантаження, інтенсивність навантаження).
IV. ВИСНОВКИ
Враховуючи сучасні норми європейського законодавства, в процесі реформування
залізничної галузі необхідно здійснити організаційну, технічну і технологічну модернізацію
залізничного транспорту, поступову демонополізацію залізничної галузі та запровадити
ефективні ринкові механізми її функціонування та розвитку з метою динамічного
нарощування обсягів перевезень і вантажів відповідно до потреб соціально-економічного
розвитку країни.
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Application of composite materials in the design
gas turbine engines of aircrafts
Iryna Ienina, Serhii Rahulin
Flight Academy of the National Aviation Institute
Kropyvnytskyi, Ukraine
I. INTRODUCTION
Aviation is the object of concentration of the highest achievements of science, technology and
production. The market for aviation products is constantly growing, and fierce competition ensures
a constant improvement in the quality of aviation equipment. This is possible only by increasing the
efficiency of aircraft and, above all, increasing the efficiency of engines.
II. PRESENTING OF THE MATERIAL
The creation of a modern aircraft engine is a very complex complex process based on
fundamental research in the field of engine theory, gas dynamics, combustion and heat transfer,
structural strength, the theory of integral control and diagnostics, in which high-level computer
multidisciplinary modeling, physical model experiment and full-scale experimental research of
elements, assemblies and details of the created engines.
Important qualities for a modern engine are, first of all, a high efficiency and reliability, while
reducing the weight characteristics - this reduces fuel consumption.
There are general physical principles for determining the efficiency of an engine, so the level
of perfection of an aircraft engine is determined by the temperature of the gas flowing in it. The
materials used in turbine engines are currently limited in operating temperature, therefore, in order
to continue operating at higher gas temperatures, it becomes necessary to cool them. As a result, the
design becomes more complex, which leads to a decrease in the engine's economy. Modern
composite materials are capable of providing a higher temperature performance of turbine parts,
with significantly lower cooling losses, or no cooling at all.
There are general physical principles for determining the efficiency of an engine. The level of
perfection of an aircraft engine is determined by the temperature of the gas flowing through it. The
materials used in turbine engines currently have an operating temperature not exceeding 1100 0C.
There is a need to cool them in order to continue working at higher gas temperatures. In this regard,
the design becomes more complicated, it is necessary to bleed air from the compressor, this entails a
significant decrease in the engine's economy. Higher temperature performance of turbine parts can
be provided by modern composite materials, with significantly lower cooling losses.
The use of composite materials in aviation increases the strength of parts, reduces their weight
and susceptibility to corrosion, and also reduces the number of parts. In aircraft engines, composites
also reduce weight, resulting in fuel savings. Ceramic composite materials have a whole range of
useful properties: high heat resistance and heat resistance, low density, high resistance to oxidation.
Ceramic composites, due to their properties, bring new things to the design of gas turbine
engines, so when the temperature of the gas in the turbine rises, the efficiency of the entire engine
increases. In addition, due to its density, ceramics outperforms metal in terms of mass, which
facilitates the construction.
The most important, in the opinion of many experts, remains the question of changing the
characteristics of composite materials over time.
In aircraft engines, the focus is on the fan blade. Compared to titanium, composite fan blades
are lighter and can be aerodynamically more complex and use fewer parts. This is achieved thanks

Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
358

to computer 3D modeling of aerodynamic processes, the development of which has been going on
since the 1990s.
For the first time, General Electric used wide-chord composite blades made of polymer
composite material on a GE90 engine fan for a wide-body twin-engine Boeing 777 aircraft, which
weigh 10% less than hollow titanium blades. It is thanks to this engine that the Boeing 777 is
capable of non-stop flights over distances that no twin-engine aircraft could previously cover. The
GE9X engine uses additive 3D printing technology.
In the most powerful modification, the GE90-115, the engine is capable of developing 52 tons
of thrust. It is the largest engine in aviation history. To reduce the total weight of the engine,
increase its efficiency and reduce fuel consumption, CFRPs are used in the manufacture of fourthgeneration fan blades, fan casing, and fuel injectors. This engine is designed for the Boeing 777X
passenger aircraft.
Later, modern composite materials were used on Genx (nx - next generation) engines from
General Electric for Boeing 787 and 747-8. The body is made of them; turbine blades and injectors
that inject fuel into the combustion chamber for a new level of operational efficiency, namely
reduced engine weight and maximum combustion efficiency.
In 2008, GE Aviation, specializing in M601 turboprop engines of various modifications,
launched the GE Hxx series engines from 750 to 850 hp.
GE H80 is a more powerful and economical modification of the Walter M601 engine. The GE
H80 engine offers improved performance during takeoff in hot conditions and cruising at high
altitudes. The engine is designed using 3-D modeling technology and the latest materials used to
create the compressor and turbine stages. The GE H80 also has an extended overhaul life of 3,600
flight hours, with the option to extend to 4,000 hours.
The first GE Catalyst turboprop powerplant built from the ground up and incorporating a
number of state-of-the-art technology solutions. The engine will be available with power ratings
ranging from 850 to 1,650 hp and is 30% additive. It has the highest power-to-weight ratio in its
class, 20% lower fuel consumption and 33% longer overhaul life.
Additive manufacturing is becoming the standard in aircraft engine building. LEAP is the
next generation of CFM International engines designed for narrow-body aircraft such as Airbus
A320neo, Boeing 737 MAX, Comac C919. Compared to the CFM56-7B aircraft engine, the LEAP1B engine provides a 15% improvement in fuel efficiency. The advanced technologies used in the
LEAP engine are aimed at increasing plaque and reliability, increasing overhaul intervals, and
reducing labor intensity and maintenance costs.
For the Bombardier Global 7000 and Global 8000 aircraft, the Passport engine was created to
replace the CF34. The main difference of the new engine is a monolithic disc with blades, as well as
innovative materials, in particular, ceramic matrix composites, first used in the LEAP engine.
Rolls-Royce has been using additive technologies to build aircraft engines since 2014. So the
engine of the popular Trent family, using composite materials, is installed on the Boeing 787 and
Airbus A350.
III. CONCLUSIONS
The use of composite materials in the design of aircraft engines makes it possible to increase
the efficiency of aviation technology, therefore this topic is relevant for further research.
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I. ВСТУП
Від ефективності організації перевезень сільськогосподарських вантажів залежить
кінцева собівартість продукції, що перевозиться, а отже, її конкурентоспроможність на
внутрішньому та зовнішньому ринках.
Одним
з
напрямків
підвищення
ефективності
організації
перевезень
сільськогосподарських вантажів є раціональний розподіл вантажопотоків при формуванні
ланцюгів постачання від виробників до споживачів продукції з урахуванням переваг окремих
видів транспорту.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Науковці суттєву увагу приділяють дослідженню тенденцій та проблем ринку
сільськогосподарської продукції [1-3], а також розвитку транспортної інфраструктури [4]. В
сучасних умовах недостатня увага приділяється раціональному розподілу вантажопотоків
відповідно до потужності і пропускними можливостями вантажно-розвантажувальних
пунктів, що призводить до значних витрат часу і коштів [5], а значить впливає на якість [6] і
надійність обслуговування вантажопотоків.
Зменшення частки логістичної складової у вартості сільськогосподарської продукції є
однією з найважливіших передумов підвищення конкурентоспроможності українських
експортерів [7].
На ринку вантажних перевезень необхідно створювати умови ефективної взаємодії
видів транспорту з метою зниження логістичних витрат на доставку вантажів як у
внутрішньому, так і в міжнародному сполученні [8, 9].
Переважна частка сільськогосподарських вантажів, що прямують на зовнішній ринок,
транспортуються через порти [10, 11] та доставляються на термінали портів залізничним та
автомобільним транспортом.
Отже, доцільно провести аналіз ринку перевезень сільськогосподарських вантажів в
Україні.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проведені дослідження ґрунтуються на статистичній інформації 2019 року, яка містить
дані без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.
Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській
областях [12].
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Загальний обсяг експорту товарів за 2019 рік в Україні склав 50054605,8 тис. дол. США
[12]. При цьому обсяг експорту продукції сільськогосподарського виробництва та готових
харчових продуктів складає 22 144 180,2 тис. дол. США (таблиця 1).
Таблиця 1 - Обсяг експорту продукції сільськогосподарського виробництва та готових
харчових продуктів за 2019 рік
Назва групи товарів
Обсяг експорту,
тис. дол. США
Живі тварини; продукти тваринного походження
1277015,8
Продукти рослинного походження
12914543,1
Жири та олії тваринного або рослинного походження
4732237,5
Готові харчові продукти
3220383,8
Разом
22144180,2
Структура експорту за номенклатурою товарів свідчить, що найбільша частка експорту
України (у тис.дол.США) у 2019 році припадає на продукцію сільськогосподарського
виробництва та готові харчові продукти – 44,3%.
Досліджено структуру обсягів перевезень вантажів різними видами транспорту та
визначено обсяги перевезень сільськогосподарських вантажів (без урахування вантажів у
контейнерах) та їхню частку в загальній структурі відповідного виду транспорту.
Проведений аналіз свідчить, що продукцію сільськогосподарського виробництва та готові
харчові продукти мають суттєву частку в загальній структурі перевезених вантажів
відповідним видом транспорту (від 12,7% до 31,6%). При цьому, залізничним, річковим та
морським видами транспорту здійснюються перевезення переважно зерна та продуктів
перемелу.
В свою чергу, автомобільний транспорт займає найбільшу частку в загальному обсязі
перевезень сільськогосподарських вантажів – 52,88% (рис. 1) та здійснює, на відміну від
інших
видів
транспорту,
широкий
спектр
[12]
номенклатури
продукції
сільськогосподарського виробництва та готових харчових продуктів. Слід відзначити, що
найбільший обсяг перевезень припадає на зернові вантажі – 19115,28 тис.т.

Рис.1. Структура обсягів перевезень сільськогосподарських вантажів різними видами
транспорту за 2019 рік
Проведені дослідження [13] та аналіз статистичних даних свідчать, що перевезення
залізничним та автомобільним транспортом продукції сільськогосподарського виробництва
та готових харчових продуктів здійснюються переважно у внутрішньому сполученні, в тому
числі з метою підвезення вантажів до терміналів морських та річкових портів.
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Таким чином, формування ланцюгів постачання на основі взаємодії видів транспорту
обумовлює можливість мінімізації витрат на доставку сільськогосподарських вантажів та
створює передумови подальшого розвитку транспортно-технологічних систем.
IV. ВИСНОВКИ
Частка експорту продукції сільськогосподарського виробництва та готових харчових
продуктів є найбільшою в структурі експорту України за номенклатурою товарів і складає
44,3%.
Проведений аналіз обсягів перевезень сільськогосподарських вантажів різними видами
транспорту дозволив визначити, що вони мають суттєву частку в загальній структурі
перевезених вантажів відповідним видом транспорту (12,7% - для залізничного; 14,6% – для
річкового; 24,2% – для автомобільного; 31,6% - для морського транспорту). При цьому
найбільший обсяг перевезень припадає на зернові вантажі та продукти перемелу.
Отже, необхідно розробляти заходи організаційного та технологічного характеру,
спрямовані на підвищення ефективності організації перевезень сільськогосподарських
вантажів як у внутрішньому, так і у міжнародному сполученні, для підвищення їх
конкурентоздатності на внутрішньому та зовнішньому ринку. Особливу увагу слід приділити
формуванню ланцюгів постачання на основі взаємодії видів транспорту.
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Адекватність математичної моделі для
визначення раціональних капіталовкладень
Олеся Харченко
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна
м. Дніпро, Україна
I. ВСТУП
Складною системою є система, що включає в себе велику кількість взаємодіючих
елементів та забезпечує рішення достатньо складної задачі. До таких систем відносяться
інформаційні мережі, транспортно-логістичні системи, виробничо-технологічні процеси,
системи управління складними динамічними об’єктами. Виходячи з наведеного визначення
підрозділи залізничного транспорту відносяться до складних систем за всіма їх ознаками, а
це унеможливлює проведення експериментальних досліджень на реальних об’єктах чи їх
фізичних моделях. Тому на допомогу приходять математичні моделі, які дають змогу
оцінювати показники функціонування підрозділів залізничного транспорту.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Моделювання на сьогодні є одним із популярних методів досліджень, пов’язаних із
підвищенням ефективності функціонування підрозділів залізничного транспорту.
Дослідженнями, пов’язаними з підвищенням ефективності функціонування підрозділів
залізничного транспорту шляхом удосконалення роботи окремих елементів транспортних
складних систем, встановленням зв’язків між елементами та створенням моделей
функціонування, як окремих підсистем, так і їх комплексів проводилися багатьма вченими.
У роботі [1] наведена дворівнева модель, яка може бути використана в процесі
управління взаємодією різних підрозділів залізничного транспорту, але основним недоліком
моделі є використання у якості вихідних даних детермінованих показників попиту та
економічно-технологічних показників. Як відмічається у [2], така особливість значно знижає
адекватність моделей й, як наслідок, коректність результатів їх використання при управлінні
залізницями.
Більш адекватно описує реальні процеси функціонування залізниць комплекс моделей
стохастичного програмування, що запропоновано у роботі [3]. На відміну від традиційних,
запропонований підхід передбачає визначення оптимальної маси вантажу на маршруті й
мінімізацію об’єму вантажу на «колесах» з розробкою рекомендацій відносно формування
єдиної технології функціонування інфраструктури залізниць у відповідності зі зміною
вантажопотоків.
Слід відмітити, що імітаційне моделювання як методологія рішення задач управління
роботою транспорту набуло широкого розповсюдження в теоретичних розробках [4-7].
Основною перевагою даної методології, крім безпосереднього обліку природи технологічних
процесів, є можливість деталізації існуючих моделей, їх безперервне удосконалення при
управлінні складними динамічними системами з метою підвищення їх адекватності.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для проведення експериментальних досліджень в області підвищення
функціонування підрозділів залізничного транспорту було використано імітаційну модель
для залізничних станцій Придніпровської залізниці, яка містить оптимізаційні функції
(оптимізації розподілу вантажної роботи по станціям, розрахунку оптимальної кількості
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обслуговуючих механізмів, а також оптимального розподілу ресурсів за напрямками сталого
розвитку).
У якості основних чисельних параметрів, які дозволяють описати ймовірнісний попит
на транспортні засоби, у розробленій програмній моделі виділені реалізації випадкових
величин інтенсивності поїздопотоку на транспортній мережі, а також кількості вагонів у
складі поїздів. Для проведення експериментальних досліджень з метою визначення
функціональної залежності показників еластичності витрат ресурсів за напрямками сталого
розвитку від характеристик попиту на транспортні засоби розглядалося математичне
очікування інтенсивності поїздопотоку μζ та математичне очікування кількості вагонів μψ у
складі одного вантажного поїзду. Таким чином, метою проведення імітаційного
моделювання є визначення наступних функціональних залежностей:

ε тех  f (μ ζ ,μ ψ ),

ε ек  f (μ ζ ,μ ψ ),
ε  f (μ ,μ ).
ζ
ψ
 як

(1)

Після обробки результатів експериментальних досліджень за допомогою методології
регресійного аналізу отриманих у результаті експерименту вибірок, були визначені функції
еластичності витрат ресурсів за напрямками сталого розвитку в залежності від параметрів
попиту на транспортні засоби як наступна сукупність:
ε тех  μ 0,477
 μ 0,043
,
ζ
ψ

ε ек  0,370  μ ζ  0, 206  ln μ ψ ,
ε  1,
 соц
ε як  0,054  μ ζ  0, 268  ln μ ψ .

(2)

Для підтвердження доцільності практичного використання при управлінні
підрозділами залізничного транспорту отриманих моделей залежності функції еластичності
капіталовкладень за напрямками сталого розвитку від характеристик попиту на послуги
підрозділів необхідно перевірити гіпотези про адекватність даних моделей. Перевірка
рівнянь виконувалась на підставі критерія Фішера [8].
Результати розрахунків критерія Фішера при перевірці адекватності отриманих
моделей наведені у таблиці 1.
Таблиця 1 – Перевірка гіпотези про адекватність регресійних моделей
Дисперсія
експерименту

Дисперсія
неадекватності

Розрахункове
значення
критерія Фішера
Fа

ε рес  μ 0,477
 μ 0,043
ζ
ψ

1,489

0,206

0,14

ε эк  0,370  μ ζ  0,206  ln μ ψ

8,916

0,145

0,02

ε к  0,054  μ ζ  0,268  ln μ ψ

0,085

0,104

1,23

Модель

У відповідності із проведеними розрахунками значення критерію Фішера можна
стверджувати, що залежності функцій еластичності капіталовкладень за напрямками сталого
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розвитку від параметрів попиту на послуги підрозділів залізничного транспорту адекватно
описують експериментальні результати, тобто отримані на основі моделей дані будуть за
точністю не гірше експериментальних.
IV. ВИСНОВКИ
Отримані моделі (2) залежності функцій еластичності капіталовкладень від параметрів
попиту є основою для вирішення задачі оптимізації розподілу коштів за напрямками сталого
розвитку підрозділів залізничного транспорту. Використання отриманих моделей для
оцінювання коефіцієнтів при визначенні критерію ефективності функціонування підрозділів
залізничного транспорту дозволяє враховувати параметри стохастичного попиту на послуги
підрозділів залізничного транспорту при формуванні стратегії його сталого розвитку.
Виконана перевірка адекватності моделей підтвердила доцільність практичного
використання моделей при управлінні підрозділами залізничного транспорту залежностей
функцій еластичності капіталовкладень за напрямками сталого розвитку від характеристик
попиту на послуги підрозділів.
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Раціональний спосіб модернізації елементів
гальмової важільної передачі пасажирських
вагонів
Василь Равлюк, Ярослав Дерев’янчук
Український державний університет залізничного транспорту
м. Харків, Україна
I. ВСТУП
За останні роки стан гальмового обладнання рухомого складу в АТ «Укрзалізниця»
істотно погіршився й став суттєвим макроекономічним фактором, який стримує збільшення
обсягів перевезень на регіональних філіях залізниці й підвищує їх собівартість.
Таким чином стає вкрай актуальним завдання досліджень й пошуку шляхів підвищення
надійності гальм пасажирських вагонів, зокрема гальмової важільної передачі (ГВП), що є
важливим чинником гарантуванням безпеки руху на залізничному транспорті.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням аналізу роботи гальмового обладнання пасажирських вагонів приділялось
достатньо уваги в роботах багатьох фахівців [1]. Так, у роботі [2] доведено, що передавальне
число є одним з основних параметрів ГВП, яке не залежать від типу вагона, що дозволяє
вирішувати завдання уніфікації. Однак слід зауважити, що передавальне число
безпосередньо пов’язане з коефіцієнтом корисної дії (ККД) ГВП вагона. А це, в свою чергу, є
величиною, що залежить від таких факторів, як тип вагона, конструктивні особливості ГВП,
що призводить до втрати узагальненості цільової функції. Крім того ККД ГВП також
залежить від експлуатаційних умов таких як зміна товщини колодки і обода колеса внаслідок
зносу тощо. Дослідження ГВП при використанні чавунних і композиційних колодок на
вантажних вагонах розглянуто у роботі [3]. У праці [4] виконано дослідження зносу
чавунних і композиційних колодок в залежності від кута розташування важелів ГВП. Згідно
з результатами цих досліджень, композиційні колодки мають стабільний коефіцієнт тертя і
високу зносостійкість в широкому діапазоні швидкостей, але викликають термомеханічні
пошкодження коліс внаслідок низької теплопровідності [5].
I. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нині найбільш розповсюджені на рухомому складі є композиційні колодки. В
порівнянні з чавунними колодками вони мають більш високий коефіцієнт тертя, менше
зусилля натискання і кращу зносостійкість, у декілька разів більший термін служби, меншу
масу, значно меншу вартість, а також забезпечують безшумне та плавне гальмування поїзда.
Збільшений термін експлуатації впливає на показники технічного обслуговування та
підвищує економічність. Менше натиснення на колодку дозволяє зменшити тиск в
гальмовому циліндрі і витрату стисненого повітря. Що у свою чергу дозволяє спростити і
полегшити конструкцію гальмової системи пасажирського вагона.
Зміна типу колодок потребує зміни передаточного числа горизонтальних важелів. Для
цього горизонтальні важелі і їх затяжка мають спеціальні отвори для встановлення
шарнірних валиків (рис. 1).
Встановлення композиційних колодок на вагони, важільна передача яких має
передаточне число для чавунних колодок може привести до заклинення колісних пар,
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утворення повзунів, що руйнують рейки, рухомий склад, та загрожують безпеці руху. Також
виникають несприятливі температурні режими на поверхні кочення коліс, що сприяють
пошкодженням у вигляді наварів, зрушень металу, мікротріщин та ін. Таким чином,
оптимізація ГВП під композиційні колодки є актуальною науково-практичною задачею.

Рисунок 1 — Схема ГВП пасажирського вагона: а, б — плечі горизонтального важеля;
в, г — плечі вертикального важеля візка; Р1-Р6 — зусилля, що діють в елементах;
К1-К4 — зусилля, що передаються від гальмових колодок на колесо вагона;
Ршт, Рзт, Рт — зусилля, що діють відповідно на штоці гальмового циліндра, затяжці й тязі;
α — кут, що проходить між серединою колодки і горизонтальною віссю колеса
Для дослідження доцільності удосконалення ГВП проведена оцінка зусиль, що діють у
елементах важільної передачі пасажирського вагона при різних типах гальмових колодок,
розраховані на міцність за допомогою методу скінчених елементів найбільш вагомі елементи
передачі. Використовуючи можливості програмного комплексу реалізований приклад
оптимізації форми елементів ГВП за прототипом закордонних конструкцій відповідних
елементів.
Зусилля, що діють на штоці гальмового циліндра при певному типі гальмових колодок
можна визначити за формулою

Pштi  p i

d2
4

,

(1)

де pi – тиск у гальмовому циліндрі при i-му типі колодок, МПа;
d – діаметр гальмового циліндра, для пасажирського вагона d  0,356 м.
Зусилля Ргор (рис. 1), що діє на затяжці горизонтальних важелів за різних типів
гальмових колодок визначається як:
і
і
Ргор
 Ршт

аi  б i
,
бi
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(2)

де аi , б i – розміри плеч горизонтального важеля при і-му типі колодок за типової
конструкції, a к  б ч  0,260 м, б к  aч  0,390 м [6, 8].
Зусилля на авторегуляторі або посередині горизонтального балансира Рб
розраховується за такою формулою
і
Рбі  Ршт

аі
.
bi

(3)

Величину зусилля, що дії на затяжці вертикальних важелів візка можна визначати як
Рві 

1 і вг
Рб
,
2
г

(4)

де в, г – розміри плеч вертикального важеля візка, м. Приймаємо в  г  0,230 м , тому
формула (4) змінить свій вигляд

Рві  Рбі .

(5)

Горизонтальні й вертикальні важелі складаються з двох частин, тому зусилля Рігор, Рів
необхідно зменшити навпіл.
За викладеною методологією отримані результати, які наведені на рис. 2.

Рисунок 2 — Величина зусиль в елементах ГВП, що залежить від типу гальмових
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Важелі ГВП випробовують переважну деформацію згину, тому умова міцності для
такого важеля буде мати вигляд

 з  

Мз
,
W

(6)

де  з  – допустиме напруження, що виникає у важелі при згині, МПа;

М з – максимальний згинальний момент, кН∙м;
W – момент опору в найбільш напруженому перерізі, м3.
Найбільш напруженим є переріз, де важіль з’єднується з затяжкою, тоді, для
горизонтального важеля максимальний згинальний момент, можна визначити, як
і
М зі  0,5 Ршт
 а i , відповідно, для горизонтального балансира М збі  0,5Рбі  е (е – плече
балансира, е  0,590 м ), для вертикального важеля М зві  0,5 Рві  в.
Момент опору найбільш напруженого перерізу, що має прямокутну форму, з отвором,
висотою d отвору під втулку та валик дорівнює
W

3
t  h3  d отвору


6h

(7)

,

де t , h – відповідно товщина та висота важеля, м.
З формул (6-7) отримаємо допустиму висоту важеля у вигляді кубічного рівняння

h3 

6М з
3
h  d отвору
.
t  з 

(8)

Розв’язуючи рівняння (8) отримаємо допустимі значення максимальної ширини важелів
при певних типах колодок, при цьому величини товщини та діаметра отвору приймаємо як у
існуючої конструкції. Отримані результати розрахунку зводимо в табл. 1.
Таблиця 1 — Значення допустимої ширини важеля за деформації згину для різних типів
гальмових колодок у найбільш напруженому перерізі важеля, м
Тип колодок ГВП
Різниця
Важіль
ширини, %
чавунні
композиційні
Горизонтальний

0,16

0,138

13,75

Горизонтальний балансир

0,19

0,104

45,26

Вертикальний важіль

0,12

0,084

30

Для розрахунку на міцність модернізованих важелів з метою використання у них
композиційних колодок використовувався програмний комплекс Autodesk Inventor. В якості
зусиль використовувались зусилля обчислені за формулами 1-5, що рівномірно розподілені
по вушку зони контакту з валиком. Граничні умови — шарнірне закріплення в крайніх
отворах під валики ГВП. При розрахунках максимальні напруження не перевищують
допустимі (рис. 3) [7, 8].
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Рисунок 3 — Напруження, які виникають у горизонтальному важелі
За результатами розрахунків елементів механічної частини гальм пасажирських вагонів
установлено, що на типовій ГВП можна використовувати як композиційні, так і чавунні
колодки.
II. ВИСНОВКИ
У інноваційних пасажирських вагонах, які рухаються з швидкостями руху понад
140 км/год раціонально застосувати композиційні гальмові колодки за рахунок модернізації
елементів важільної передачі. Це в свою чергу дозволить значно покращити технічні
параметри гальмової системи пасажирських вагонів й гарантувати їх безпеку руху.
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I. ВСТУП
Останнім часом економічний розвиток України все більше поєднують з аграрним
напрямком [1]. Ефективність функціонування сільськогосподарського виробництва залежить
в більшості від впровадження і застосування логістичних підходів, а також розвитку
логістичної інфраструктури.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Зернові культури одні з найважливіших та передових груп вирощуваних рослин
агропромислового комплексу України завдяки створеним позитивним умовам для їх
вирощування та багаторічному досвіду фермерів у цій галузі [2].
Зменшення частки логістичної складової у вартості зерна є однією з найважливіших
передумов підвищення конкурентоспроможності українських експортерів [3, 4].
Високорозвинена транспортно-логістична інфраструктура зернового ринку зменшує
вплив відстані між логістичними центрами на сукупні витрати процесу доставки зерна та є
необхідною умовою доступу найменш розвинених населених пунктів до транспортних
послуг та технологічних процесів логістичної системи розподілу зернових вантажів [5, 6]. В
свою чергу, це дозволяє учасникам зернового ринку враховувати весь обсяг наявної
інформації та приймати рішення щодо способів постачання зернових вантажів замовникам
[7, 8].
I. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основною загальною характеристикою аграрної галузі є сезонність, а відповідно і
пов’язані з нею обмеження в часі на проведення посадкових, збиральних і транспортних
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робіт. Пора збору врожаю найважливіша й найважча для аграріїв [9]. Зазвичай період
збирання врожаю зерна припадає на липень-серпень. Під час жнив виникають суттєві
труднощі у транспортно-технологічному забезпеченні як збиральних комплексів, так і
зернових елеваторів. Оскільки зерновози не можуть їздити по полю під час роботи комбайна,
то при збиранні врожаю зернових на полі повинен працювати причеп-перевантажувач. Отже,
час доставки зерна на елеватор збільшується. В свою чергу, більшість комбайнів значний час
простоюють в черзі на розвантаження. За один день простою зернозбиральної техніки
втрачається 30 кг зернових з гектара. Таким чином, затримка збирання зернових на полі
площею 2000 га загрожує збитками в 72 тис. грн в день (з розрахунку, що 1 т пшениці
коштує 1200 грн) [10].
Аналіз поточного стану транспортно-технологічного забезпечення зернових елеваторів
в Україні дозволяє виділити наступні проблеми:
- в період збирання врожаю спостерігається нестача об’ємів для зберігання зерна;
- погіршення стану інфраструктури та колійного господарства залізничного транспорту,
незадовільний стан деяких ділянок автомобільних доріг, що з'єднують поля, токи та
елеватори, а також елеватори з зерновими терміналами магістральних видів транспорту;
- недостатня кількість доступних транспортних засобів для транспортування продукції з
полів та токів на елеватори;
- на території України незначна кількість сучасних автоматизованих елеваторів.
Транспортно-технологічне забезпечення значної частки елеваторів не відповідає
сучасним вимогам та не сертифіковані [11]. Через це на пропусках до елеваторів
збирається велика черга автомобілів-зерновозів, які простоюють в очікуванні
обслуговування [12];
- недостатня кількість персоналу та відповідного обладнання для проведення аналізу зерна
на елеваторі призводить до понаднормативного збільшення часу на взяття та дослідження
проб зерна, що, в свою чергу, призводить до додаткових простоїв автомобілів.
II. ВИСНОВКИ.
Проведений аналіз практичного досвіду свідчить, що основною проблемою
транспортно-технологічного забезпечення зернових елеваторів є неефективна організація
роботи на кожному з етапів ланцюгу постачання зерна (перевантаження, транспортування,
вивантаження). Це призводить до збільшення часу затримки транспортних засобів на
кожному з етапів, обумовлює потребу в надлишковій кількості транспортних засобів та
призводить до суттєвого збільшення часу збору врожаю зернових, а отже, й до значних
матеріальних втрат. Крім того, суттєву увагу необхідно приділити технічному оснащенню
елеваторів, впровадженню автоматизованих систем контролю та управління технологічним
процесом елеватора з метою скорочення часу прийому та обробки зернових вантажів.
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Ліквідація клинодуального зносу колодок
шляхом модернізації елементів гальмової
важільної передачі візків вантажних вагонів
Василь Равлюк
Український державний університет залізничного транспорту
м. Харків, Україна
I. ВСТУП
Останніми роками відбувається істотне погіршення технічного стану гальмового
обладнання рухомого складу від якого, насамперед, залежить безпека руху поїздів на
залізничному й промисловому транспорті.
У результаті виконаних розширених експлуатаційних обстежень гальмових систем
візків вантажних вагонів як інвентарного парку АТ «Укрзалізниця» так і промислових
підприємств, було встановлено, що більшість пристроїв для рівномірного відведення
колодок знаходяться в незадовільному стані. Одна з причин — недосконала конструкція
важільної передачі візка, яку не модернізували багато десятиліть. Через нетривалий час
експлуатації у значної частини пристроїв виникає відмова замка зі скобою через їх
розтягнення, що спричиняє непрацездатний стан і призводить до виникнення
клинодуального зносу гальмових колодок, а іншою основною причиною є конструктивний
недолік тріангеля.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У сучасних умовах експлуатації гальмові системи візків вантажних вагонів в яких
використовується типова гальмова важільна передача (ГВП) не забезпечує нормативний знос
колодок. Це пояснюється як і конструктивними особливостями ГВП, так і виходом з ладу
через нетривалий час експлуатації пристроїв М 1180.000 для рівномірного відведення
гальмових колодок [1].
Для знаходження раціональних конструктивних рішень щодо зменшення зносу
гальмових колодок від шкідливих явищ, які обумовлені конструктивними особливостями
візка з ГВП, були проведені дослідження його структури за результатами яких встановлено,
що він має зайві зв’язки. Тому визначити кінематику й провести аналіз неможливо, так як і
нереально знайти інерційні силові фактори, які діють на ГВП зі сторони його елементів [2].
Через це для проведення силового аналізу цього складного механізму потрібно накладати
відповідні обмеження або розглядати його динаміку саме в межах рівнянь Лагранжа системи
з гнучкими зв’язками. Для того, щоб визначити зусилля в ланці, потрібно враховувати його
піддатливість в межах взаємодії пружних й інерційних сил.
У закордонних дослідженнях [3, 4] працездатність гальмових систем рухомого складу
визначають за стендовими випробуваннями зносу і температурних показників, а деякі
зосереджені на перевагах використання чавунних гальмових колодок [5].
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У зв’язку з тим, що конструкція ГВП візка симетрична, умовно поділимо її на дві
частини, які віднесемо до першої (правої) і до другої (лівої) колісної пари та побудуємо
об’єднану схему розподілу силових факторів, що діють на відповідні елементи ГВП при
гальмуванні (рис. 1).
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Виконаний аналіз дозволив виділити специфічний знос гальмових колодок, з-за якого
тільки на їх верхніх частинах починає з’являтися місцева фрикційна стертість не під час
гальмувань, а коли відбувається рух вагонів у режимах тяги та вибігу. Встановлено, що таке
негативне явище відбувається через низьку надійність пристрою рівномірного відведення
колодок від коліс і недосконалу конструкцію тріангеля. Через це за власною вагою деталей
гальмової системи на тріангель діє статична й динамічна сила G1  m1 z1  G2  m2 z2 (рис. 1, а).
В результаті дії цієї сили на плече L, з’являється момент, що крутить Мкр, у зв’язку з
цим тріангель здійснює повертання навколо нижніх шарнірів 7 маятникового підвішування 6
(рис. 1) до торкання верхніми кінцями обох колодок у поверхні колісної пари вагона, що
обертається і врівноважується реакцією (N1/2)tg, яка починає діяти на майданчику контакту
гальмової колодки з поверхнями кочення коліс вагона (рис. 2).
Всі елементи ГВП, вагою яких утворюється динамічна сила G1  m1 z1 і момент, що
крутить Мкр, з’єднані за допомогою шарнірів із значними зазорами, які розміщені в
непідресореній зоні вагонного візка. Тому в результаті руху ходових частин вантажного
вагона виникають вимушені коливання цих елементів ГВП, а це призводить до знакозмінних
переміщень ударного характеру в зазорах шарнірів від дії значної за величиною складової
статичного й динамічного характеру G1  m1 z1  G2  m2 z2 .
Відомо, що у пристроїв, які призначені для запобігання ненормативного зносу колодок
і мають різні конструктивні особливості, створюється протидія вищезазначеним зусиллям,
тому в умовах експлуатації такі пристрої швидко виходять з ладу й мають малий ресурс [6].
Для розв’язання завдання ненормативного зносу колодок вантажних вагонів у
тріангельній гальмовій системі необхідно повністю позбутися моменту, що крутить Мкр. У
зв’язку з цим потрібно виконати деякі конструктивні зміни в елементах тріангеля — місце
з’єднання розпірки типового тріангеля з вертикальним двоплечим важелем, слід розташувати
на осі А-А в точці ∆C (рис. 1, а), що знаходиться на одній прямій і поєднує між собою
шарніри маятникових підвісок, які знаходяться в гальмових башмаках з колодками вагонів.
Для вирішення цієї проблеми необхідно якомога зменшити відстань L від існуючого отвору
до нового. Методику розрахунків типової ГВП з пристроєм М 1180.000 рівномірного
відведення, було перевірено на існуючій схемі-моделі (рис. 2) без жодних конструктивних
змін в її елементах. За результатами кінетостатичних розрахунків елементів ГВП, зменшення
дії шкідливого зносу вверху гальмових колодок не спостерігалося, допоки конструкцію
тріангеля не було модернізовано [6, 7].
а

б

Рисунок 1 — Загальний вигляд моделі ГВП вантажного вагона: а — типової конструкції;
б — модернізованої конструкцій; Т0(t) — гальмова зовнішня сила; δТ2=δТ1 — розпірні
внутрішні «віртуальні» сили; L — відстань на яку потрібно перенести отвір у розпірці
тріангеля
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В основі модернізації пристрою (рис. 1, б) було поставлено завдання: по-перше центр
мас конструкції тріангеля потрібно якомога ближче наблизити до балки тріангеля 3, щоб вісь
загального центру ваги тріангельної ГВП співпадала з нижніми шарнірами 7 маятникового
підвішування 6 гальмових башмаків 4 з колодками 5. Це можна досягти за рахунок
перенесення отвору з’єднання вузла (шарніра) 14 вертикального двоплечого важеля 1 з
розпіркою 8 тріангеля 2 на відповідну відстань. Для цього необхідно з конструкції ГВП
(рис. 1, a) виключити скоби для рівномірного зносу з замками 10, які не виконують свою
функцію. А по-друге замість скоб із замками встановити у циліндричні ковзуни 12
напрямний криволінійний стрижень 11, який забезпечить рівномірну відстань між
гальмовою колодкою 5 і колесом за попущених гальм у режимах тяги та вибігу поїзда
незалежно від навантаження надресорної балки вагона 13. Також у процесі обслуговування
гальмової системи візків вантажних вагонів не виявлено випадків пошкодження напрямного
криволінійного стрижня 11.
У дослідженні умови використання й розрахунок елементів ГВП візків розглядаються
типовим способом — з прикладенням сили Т0(t). З часом закінчення перехідного процесу
гальмове зусилля зростає до номінального значення T0, з напруженням зусиль N1 в стрижнях
підвішування тріангелів (рис. 2) [8].

Рисунок 2 — Розрахункова 2D схема-модель модернізованої конструкції тріангеля
Слід зазначити, що плечі вертикальних важелів ГВП сконструйовано так, що два
вертикальних важелі діють таким чином: важіль 1 – зі збільшенням силової дії Т0(t) в і1 раз; а
другий 1ꞌ – зі зменшенням сили δТ2 = δТ1 = δТ в і2 раз, згідно співвідношенням плечей в
кожному з них (і1 х і2 =1). Тобто силове натискання гальмових колодок на першу (по ходу
руху) колісну пару дорівнює натисканню аналогічних колодок на другу колісну пару (рис. 1):
Т1 = Т2,

(1)

де Т1 і Т2 – середні арифметичні зусилля парної дії колодок на першу й другу колісні пари
при гальмуванні.
Для пошуку раціональних рішень в конструюванні розпірок тріангеля з урахуванням
інерційності ГВП і вертикальної динаміки двовісного візка вантажного вагона наведено
схему (рис. 2), для якої складена система рівнянь, яка дає змогу визначити невідомі силові
фактори взаємодії елементів ГВП шляхом математичного моделювання при гальмуванні:

X  0;

T0  δT  N 1 sin φ1  T1cosφ1  0;
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(2)

Y  0;
M

B1

N 1 cos φ1  T1 sinφ1  Pдин  0;

 0; T0  lB1C1  sinβ  Pдин lB1D1  δT  lB1C1  sinβ  M 0  0,

(3)
(4)

де M 0 - компенсуючий момент, який утворюється при натисканні колодки на колесо й
дорівнює M 0  T0  l AC1  sinβ ; Pдин – динамічна сила (за попередніми дослідженнями приймаємо
Pдин  1 кН ); lB1C1 , lB1D1 , – геометричні параметри елементів ГВП [9].
У цьому випадку рівняння (2) – (4) перетворимо в систему (5), яку нескладно привести
до матричного вигляду (6):


T0  δT  N1 sin φ1  T1cosφ1  0

N1 cos φ1  T1 sinφ1  Pдин  0
.

T  l  sinβ  P l  δT  l  sinβ  T  l  sinβ  0
дин B1 D1
B1C1
0
AC1
 0 B1C1

(5)

Вводимо вектор невідомих зусиль    N1 ,T1 , T  , тоді матриця системи рівнянь буде
мати вигляд G в якій права частина матриці має вигляд вектору-стовпчика R:
  sinφ1

G   cosφ1
 0


cosφ1
 sinφ1
0


1

0
,
lB1C1  sin 

(6)



T0


R
Рдин
.
 T0  lB C  sin  T0  l AC  sin  Рдин  lB D 

1 1
1
1 1 

(7)

Для розв’язання системи рівнянь методом Крамера потрібно знайти визначник матриці
G   . Якщо він не дорівнює нулю, тоді система лінійних алгебраїчних рівнянь має єдиний
розв’язок.
Зусилля, які потрібно знайти будуть обчислюватися для кожного моменту часу на плані
положень за формулами:

N1 

1

, T1  2 ,



T 

3
,


(8)

де 1 , 2 , 3 - визначники матриць в яких згідно індексу стовпчика (1, 2, 3) матриці (6)
системи замінено стовпчиком із матриці (7).
Невідомі зусилля N1, T і T0, які діють в елементах модернізованої ГВП при гальмуванні
вантажного вагона знаходяться чисельним розрахунком.
Користуючись програмним забезпеченням MathСad визначено зусилля, які діють у
складових елементах ГВП трьохелементних візків вантажних вагонів (таблиця 1).
За результатами розрахунків, що наведені в табл. 1 видно, що схемні рішення
конструкції тріангельних важільних передач гальмових систем візків вантажних вагонів,
впливають на величини розрахункових значень її елементів.
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Таблиця 1 — Порівняльні значення величин зусиль, які діють в елементах ГВП
Схема для якої виконується
розрахунок
Типової важільної передачі
Модернізованої
передачі

важільної

T1 , кН

T2 , кН

N1 , кН

N2 , кН

46,0

46,0

-

-

47,4

47,4

9,38

9,38

Завдяки отриманим результатам запропоновано виконати експериментальну серію ГВП
з модернізованими елементами в умовах вагоноремонтного підприємства, обладнати ними
візки вантажних вагонів й провести комплексні дослідні випробовування на мережі АТ
«Укрзалізниця».
IV. ВИСНОВКИ
1. Установлено, що в типовій ГВП через несправність пристрою рівномірного
відведення (скоби із замком) колодки зношуються клинодуально, тому їх передчасно
замінюють на нові при технічному обслуговуванні вагонів. Натомість дослідження з
використання модернізованих ГВП продемонстрували збільшення ресурсу гальмових
колодок у 1,67 рази. Це пов’язано з модернізацією елементів ГВП та введення в її
конструкцію криволінійного напрямного стрижня, який дозволяє утримувати колодки при
попущеному гальмі на однаковій відстані від поверхні кочення коліс при русі вагона.
2. Проведено порівняльний розрахунковий аналіз, щодо визначення раціональних
рішень з точки зору детермінованого силового навантаження елементів гальмових важільних
передач візків при гальмуванні з урахуванням дії шкідливого крутного моменту.
3. Науково обґрунтовано перший крок щодо модернізації ГВП, який досягнуто
технологічно доступним й економічно доцільним способом в умовах вагоноремонтного
підприємства й не потребує значних капітальних вкладень. На підставі проведених
досліджень вирішено створити 2D узагальнену схему модель для визначення достовірної
інформації щодо роботи тріангельних важільних передач візків вантажних вагонів.
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I. ВСТУП
АТ «Укрзалізниця» отримує прибуток від перевезення вантажів від станції
відправлення до станції призначення. Частина цих вантажів прибувають на станцію в
вагонах з переробкою для виконання вантажних операцій. Такі вагони називаються
місцевими вагонами.
Щоб отримати максимальний прибуток від місцевих вагонів, необхідно вантаж,
перевезти за короткий термін. Але на сьогодні це правило майже не виконуються, так як з
цією категорією вагонів є великий простій на станціях, особливо на сортувальний станціях.
Це впливає на якісні, кількісні та економічні показники роботи станції, що в сучасних умовах
є недопустимим і потребує перегляду технологічної лінії роботи з місцевими вагонами на
сортувальних станціях.
Метою дослідження є зменшення простою місцевих вагонів на сортувальній станції,
шляхом вдосконалення слабких ланок в технологічній лінії обробки місцевих вагонів на
сортувальній станції та автоматизувати ручні операції з даної категорії вагонів в рамках
системи АСК ВП УЗ-Є.
Об’єкт дослідження. Обробка місцевих вагонів на сортувальній станції.
Предмет дослідження. Автоматизація обробки місцевих вагонів на сортувальній
станції.
I.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

В роботі наведена стаття [1], де виявлені ручні та не автоматизовані технологічні лінії
обробки місцевих вагонів на сортувальній станції при системі АСК ВП УЗ-Є. Наведена
детальна інформація, як сортувальна станція працює з місцевими вагонами [2]. Що дозволяє
повною мірою дослідити технологічну лінію обробки місцевих вагонів на сортувальній
станції і удосконалити її.
II.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

В роботі розглядається вирішення питання щодо удосконалення технології обробки
місцевих вагонів на сортувальній станції через систему АСК ВП УЗ-Є, що в свою чергу
вплине на час простою місцевих вагонів. Через систему АСК ВП УЗ-Є проходить масив
інформації, що і впливає на роботу станції з місцевими вагонами. Виявлено, що всі операції з
місцевими вагонами на сортувальній станції виконуються автоматично, частково
автоматично або вручну. Ручні операції з місцевими вагонами є небезпечними і як правило
займають багато часу. Відтворивши технологічну лінію обробку місцевих вагонів на
сортувальній станції, можливо виявити ланки, які виконуються найдовше. Це дозволить
виявити ручні операції та автоматизувати їх існуючими засобами, особливо з використанням
вітчизняних автоматизованих пристроїв, а слабкі ланки підсилити.
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В технологічній лінії обробки місцевих вагонів на сортувальній станції в рамках
системи АСК ВП УЗ-Є виявлені такі слабкі ланки та операції, які виконуються вручну:
- Закріплення поїзда на коліях, відчеплення локомотива від составу поїзда,
огородження состава на колії;
- Зняття огородження поїзда, причеплення його до гіркового маневрового локомотиву,
прибирання засобів закріплення вагонів з колії;
- Причеплення вагонів до маневрового локомотива;
- Перестановка та закріплення поїзда на коліях парку відправлення;
- Відчеплення маневрового локомотива від поїзда та огородження його на колії;
- Зняття огородження та причеплення поїзного локомотива до составу поїзда;
- Прибирання засобів закріплення составу поїзда на коліях, встановлення хвостового
сигналу;
- Скорочене випробування гальм та видача машиністу довідки про гальма.
Деякі операції можливо удосконалити. Такі операції, як «встановлення огородження
состава на коліях» можливо вдосконалити за допомогою автоматичних огороджувальних
пристроїв, які активуватимуться шляхом натиснення кнопки на відповідних пультах
чергового по станції, сигналіста або інших працівників згідно ТРА станції, цей пульт з
кнопкою може бути, як переносним, так і стаціонарним.
А операцію «закріплення поїзда на коліях» вже успішно вирішують за допомогою
застосування стопорних пристроїв АСУЗР-65 або стаціонарних гальмівних упорів, таких як
УТС-380 [3]. Ці закріплювальні пристрої позитивно вплинуть на рівень безпеки працівників
на станції. Інші операції потребують значних конструктивних змін або ще довгий час
залишатимуться ручними.
Пропонується в систему АСК ВП УЗ-Є введення спеціального коду для тих операцій,
які зазначені вище. Що дозволить відображати всі операції в даній системі та
відслідковувати вагон та вантаж який знаходиться в ньому. Це підвищить рівень сервісу для
вантажоодержувача та вантажовідправника.
Треба відзначити, що на мережі залізниці не завершений етап переходу документообігу
від паперового до електронного носія. Електронні носії підвищать рівень автоматизації в
технологічних лініях обробки місцевих вагонів при взаємодії з системою АСК ВП УЗ-Є та
скоротить час на обробку не тільки місцевих вагонів на сортувальній станції, а й час на
обробку інших категорій вагонів, на всіх видах залізничних станцій.
III. ВИСНОВОКИ
Удосконалення обробки місцевих вагонів на сортувальних станціях в рамках системи
АСК ВП УЗ-Є дасть можливість:
- Покращити якісні, кількісні та економічні показники роботи сортувальної станції;
- Зменшити трудомісткість праці, підвищити рівень безпеки праці працівників;
- Зазначені вище заходи можливо застосовувати і для інших категорій вагонів.
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I. ВСТУП
Основними тенденціями розвитку залізничного транспорту в світі, які дозволять йому
зберігати конкурентоздатність перед іншими видами транспорту — розвиток
високошвидкісного руху, застосування довгосоставних і великовагових поїздів, зниження
експлуатаційних витрат на утримання і ремонт рухомого складу та інфраструктури,
підвищення збереження вантажів. Досягнення цієї мети неможливе без глибокого
опрацювання питань взаємодії основних елементів рухомого складу й залізничної
інфраструктури, зокрема взаємодії в системі «гальмова колодка-колесо-рейка».
Гальмова система вагона є одним з головних засобів, що забезпечують безпеку і
зростання швидкостей руху поїздів. Тому її вдосконаленню постійно приділяється особлива
увага, чим забезпечується достатня ефективність і стабільність гальмувань в поїздах.
I.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вивчення науково-технічних і рекламних джерел інформації про працездатність гальмової важільної
передачі (ГВП) сучасних вантажних вагонів доводить, шо ні одна з новітніх конструкцій
ГВП візків [1 - 3], не вирішує проблеми через те, що їх розробники пропонували створювати
різноманітні допоміжні пристрої протидії силам, які нахиляють колодки до впирання в
колеса у візках тільки на підставі кінетостатичного аналізу механізму ГВП [4]. В роботі [5]
наведено обґрунтування координації розмірних ланцюгів ГВП вантажного вагона з метою
визначення характеру і величини зносу гальмових колодок вантажних вагонів.
Запропоновано методику розрахунку розмірних ланцюгів ГВП, яка дозволяє визначити
граничні відхилення складових ланок для гальмових колодок, які зношуються рівномірно.
Розроблено велику кількість різноманітних пристроїв для вирішення проблеми
ненормативного зносу гальмових колодок. Так само відомо більше 40 патентів різних країн,
але ні один із цих винаходів не дає змоги ефективно вирішити зазначену проблему.

II.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконана апробація модернізованої ГВП візка вантажного вагона показала, доцільність
перенесення отвору на розпірці тріангеля, який забезпечує строго рівномірні за довжиною
колодок зазори відносно поверхонь кочення коліс. Технологія виготовлення, складання
частин і вузлів та регулювання модернізованої ГВП не має суттєвих відмінностей у
порівняння із типовою ГВП і типовим пристроєм рівномірного зносу гальмових колодок.
У відповідності до зміни [6] передбачаються зміни щодо перенесення отвору у розпірці
тріангеля на одну пряму з шарнірами підвішування тріангеля на маятникових підвісках.
Завдяки цьому ліквідується (зникає) руйнівнодіючий момент сил, який виникає на типовому
тріангелі від ваги деталей ГВП, що приєднуються до цього отвору (це масивні вертикальні
важелі з затяжкою) і руйнує в умовах експлуатації пристрої рівномірного зносу гальмових
колодок.
Напрямний пристрій у модернізованій ГВП візка (рис. 1, а), звільнений від вказаного
моменту сил, здатний забезпечувати стійку і довготривалу працездатність тобто утримувати
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рівномірні зазори між колодками і колесами при попущених гальмах (рис. 1, б), що стає
запорукою запобігання клинодуального зносу гальмових колодок. Таким чином натурна
апробація модернізації підтвердила теоретичні напрацювання.
а)

б)

Рисунок 1 – Загальний вигляд модернізованого пристрою і строго рівномірного зазору між
гальмовою колодкою і колесом
Модернізація передбачає такі конструкторсько-технологічні зміни у типовій ГВП візків
вантажних вагонів за конструкторською документацією 100.40.000-ОСБ Уралвагонзавода і
7.020.40.000.ОСБ Крюківського ВБЗ:
- у розпірці тріангеля змінено місце розташування отвору з бобишкою;
- ліквідує руйнівнодіючий на гальмові колодки моменти сил, який у типовому тріангелі
утворюється під дією ваги деталей, приєднаних до вказаного отвору вертикальних важелів із
затяжкою;
- у зібраному стані тріангеля до нього приєднується ковзун напрямний;
- змінюється форма бокових граней вертикального важеля, що надає змогу важелю у
робочому стані повертатися навколо середньої вісі без спирання боковими гранями у
полочки швелерної балочки тріангеля та зменшує масу важеля;
- зменшується довжина затяжки вертикальних важелів, що зумовлено перенесенням
отвору у розпірці тріангеля. Завдяки цьому маса вказаної деталі модернізованої ГВП
зменшується майже на 28 %;
- напрямний стрижень виготовляється та встановлюється під час монтажу
модернізованої ГВП на візку в напрямні ковзуни обох тріангелів візка;
- змінюється конструкція серги мертвої точки, що покращує регулювання важільної
передачі за зносом колодок і коліс в умовах експлуатації.
Із зміною місця розташування отвору у розпірках тріангелів вертикальні важелі
розташовуються ближче до надресорної балки у візку. Тому довжина затяжки вертикальних
важелів повинна бути зменшена. Але її довжина впливає на кути нахилу вертикальних
важелів. Для визначення оптимальної довжини затяжки складалися рівняння розмірних
ланцюгів від кронштейна мертвої точки надресорної балки до головки внутрішнього важеля.
Контрольним розміром, згідно Інструкції [7], у типовій важільній передачі прийнято
використовувати відстань від центру шкворневого отвору п’ятника до осі вертикального
отвору у вертикальному важелі. У модернізованій важільній передачі також цей розмір взято
за визначальний, але якнайменше допустимий 350 мм. В той же час за такого розміру
внутрішній вертикальний важіль має нахил убік надресорної балки, що йде всупереч із
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вимогами Інструкції [7].
При зменшенні вказаного розміру на 80-100 мм нахил важеля буде відповідати вимогам
Інструкції [7], але в такому разі головка важеля конструктивно буде стискатися з балочкою
авторежиму.
Для апробації технології модернізації важільної передачі було взято, як виняток,
допущення нахилу внутрішнього важеля вбік від надресорної балки.
Але ця обставина потребує у подальшому вирішення питання або про конструктивну
заміну балочки авторежиму, або про доцільність вимоги Інструкції [7, 8] відносно нахилу
внутрішнього вертикального важеля у візках вагонів.
Правильність регулювання модернізованої ГВП візка визначається аналогічно, як і у
типовій важільній передачі перед підкочуванням візка під вагон. При вручну притиснутих
колодках до коліс у візку відстань від центра шкворневого отвору підп’ятника до осі
верхнього отвору у вертикальному важелі повинна бути не менше 350 мм.
Регульований розмір між осями з’єднання затяжки з вертикальними важелями
(позначений в Інструкції [7] значком «Р») у разі повномірних коліс і товщини колодок 6065 мм прийнято 680 мм, що забезпечує відстань від центра шкворневого отвору підп’ятника
до осі вертикального отвору у вертикальному важелі (позначений в Інструкції [7] значком
«П» не менше 350 мм (рис. 2)

Рисунок 2 – Схема ГВП двовісного візка вантажного вагона
Конструкція модернізованої затяжки дає можливість виконувати регулювання
важільної передачі візка при зменшенні діаметра коліс і товщини колодок аналогічно, як і у
типовій важільній передачі перестановкою валиків у додаткові отвори затяжки. Ці отвори
виконані у повній відповідності до типової затяжки: по два отвори на кінцях затяжки, які
розташовані на відстані 80 мм для збільшення, у разі необхідності регулювання, розміру «Р».
Регульований розмір «С» (розмір від осі кронштейна до осі з’єднання серги з
вертикальним важелем) використовується у модернізованій важільній передачі аналогічно,
як і у типовій. За винятком того, що перший розмір «С» замість 127 мм у модернізованій
серзі 97 мм, а два інших регулювальних отвори у модернізованій серзі, розташовано так само
як і у типовій на відстані 50 мм.
Таким чином регулювання модернізованої важільної передачі після ремонтів і в умовах
експлуатації не відрізняється від регулювання типових важільних передач у візках
вантажних вагонів.
В той же час апробація монтажу і регулювання модернізованої важільної передачі
показала, що за збільшенням зносу гальмових колодок, внутрішній вертикальний важіль
збільшує кут нахилу інтенсивніше ніж у типовій важільній передачі. До граничного
спрацювання гальмових колодок від вихідної товщини 60-65 мм внутрішній вертикальний
важіль нахиляється відносно вертикалі майже до 450, а у типовій важільній передачі 300,
через це модернізована ГВП за збільшенням зносу колодок від вихідної товщини до
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гранично допустимої 10 мм в експлуатації потребує більше на одну, кількість регулювань
шляхом виконання перестановки валиків на серзі, або на затяжці вертикальних важелів.
Така обставина пояснюється тим, що вихідне положення внутрішнього вертикального
важеля, через близькість до балочки авторежиму, має нахил убік надресорної балки візка.
У разі зміщення балочки авторежиму таким чином, що вихідне положення
внутрішнього вертикального важеля стане убік надресорної балки, кількість регулювань в
експлуатації модернізованої важільної передачі зрівняється з кількістю регулювань типової
важільної передачі.
Але зважаючи на клинодуальність зносу гальмових колодок у типовій важільній
передачі й відсутність такого зносу у модернізованій за обсягом робіт і трудомісткістю
технічного обслуговування вагонів в експлуатації модернізована важільна передача в
експлуатації має кращі показники.
III. ВИСНОВОКИ
1 Теоретично доведено, що за модернізації ГВП вдалося позбутися руйнівнодіючого
крутного моменту сил на тріангелі та ліквідувати умови утворення клинодуального зносу
колодок.
2 У модернізованій ГВП замість малонадійного пристрою розробки ПКБ ЦВ МПС
застосовано принципово новий напрямний пристрій, який забезпечує строго рівномірні за
довжиною колодок зазори відносно поверхонь кочення коліс.
3 Апробація модернізованої ГВП показала, що технологія і трудомісткість
виготовлення й монтажно-демонтажних робіт у візку, змінених за розробленою
конструкцією модернізованих деталей, не відрізняється від типової важільної передачі, а
ефективність модернізації підтверджується стійким утриманням строго рівномірними
зазорами між колодками і колесами.
4 В цілому виконані роботи з апробації модернізації ГВП показали достатню
ефективність розроблених технічних заходів, які за розширеного впровадження дадуть
можливість позбутися клинодуального зносу гальмових колодок значно збільшивши їх
ресурс, покращити ефективність роботи гальм у вантажних поїздах та зменшити витрати
енергоносіїв на тягу поїздів.
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I. ВСТУП
Виходячи з аналізу статистичних даних за 2010-2019 рр. визначено, що в Україні
склалася тенденція поступового зростання обсягів виробництва та урожайності зернових та
зернобобових культур. При цьому, спостерігається тенденція динамічного збільшення
обсягів перевезень зерна і продуктів перемолу залізничним транспортом та значне
збільшення обсягів переробки хлібних вантажів в морських портах (до 54618,61 тис. т в 2019
році) [1]. Отже, Україна має суттєвий експортний потенціал щодо постачання зернових
вантажів.
I. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Останнім часом спостерігається все більша увага науковців до розвитку зернового
ринку в Україні [2-4] та проблем транспортно-логістичного забезпечення в аграрній галузі
[5-7].
Прогнозоване подальше зростання перевезень зерна обумовлює застосування різних
технологій його транспортування як для експортних поставок [8], так і для перевезень
всередині країни [9]. Альтернативними традиційним способам перевезення зерна –
автомобільним і залізничним транспортом - є контрейлерні [10, 11], бімодальне [12] і
контейнерні [13] перевезення.
II. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Cуттєвим темпам зросту обсягів виробництва зернових, а отже, зросту обсягів їхнього
перевезення з подальшою перевалкою в морських портах, не відповідає рівень ефективності
логістики. Наслідком цього є висока собівартість українського зерна, а, отже, зниження його
конкурентоздатності на зовнішньому ринку. Отже, актуальним є питання підвищення
ефективності формування ланцюгів постачання зернових вантажів в логістичній системі
розподілу вантажопотоків.
Слід відмітити, що переважна частка зернових вантажів, що прямують на зовнішній
ринок, транспортуються через порти [14] та доставляються на термінали портів переважно
залізничним транспортом.
В результаті проведеного аналізу визначено основні тенденції, що обумовлюють
зростання обсягів перевезень зернових вантажів і продуктів перемолу в порти Україні:
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суттєве збільшення обсягів виробництва та урожайності зернових та зернобобових
культур продовж 2010-2020 рр. Так, станом на 2019 рік (75077,82 тис.т) досягнуто
збільшення обсягів виробництва зернових майже вдвічі, порівняно з 2010 роком (37867,1
тис.т) [1];
збільшенням обсягів експортних поставок зернових вантажів продовж 2014-2019 рр.
Аналіз динаміки обсягів перевалки хлібних вантажів в морських портах України свідчить
про суттєве зростання цього показника саме у 2019 році (54618,61 тис. т), в той час як у
2014 році обсяг перевалки хлібних вантажів в морських портах склав 33910,85 тис. т.;
підвищення ефективності організації перевезень зернових вантажів залізничним
транспортом шляхом формування переважно маршрутних поїздів за нитками графіку
[15]. Транспортування зерна технологічними маршрутами обумовлює зниження
експлуатаційних витрат на робить залізничний транспорт конкурентоспроможним
порівняно з міжміським автомобільним транспортом;
збільшення обсягів перевезень зернових вантажів від постачальника до споживача в
змішаному та комбінованому сполученні, у тому числі збільшення обсягів перевезень
зернових вантажів контейнерним способом [16, 17];
розвиток інфраструктури зернового ринку, що проявляється, передусім, у стрімкому
будівництві елеваторів у зернотрейдерів та великих агровиробників;
будівництво, реконструкція та динамічний розвиток перевантажувальних зернових
терміналів у річкових портах, що розташовані на Дніпрі та Південному Бузі.
III. ВИСНОВКИ.

Виявлені основні тенденції, що обумовлюють зростання обсягів перевезень зернових
вантажів і продуктів перемолу в порти Україні. Отже, тенденції, що склалися, обумовлюють
необхідність подальшого розвитку транспортної та зернової інфраструктури в країні. При
цьому необхідно суттєву увагу приділити підвищенню ефективності організації постачання
зернових вантажів, особливо в експортному сполученні, що дозволить досягти зменшення
собівартості зерна, а, отже, підвищення його конкурентоздатності на світовому ринку.
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I. ВСТУП
Прогнозування обсягів пасажирських перевезень залишається перманентно
актуальним, оскільки умови ринкових відносин унеможливлюють будь-які форми і методи
директивного управління галуззю з боку держави. Достовірні прогнозні оцінки стають
єдиним підґрунтям для раціонального виділення та розподілу матеріальних і фінансових
ресурсів при розробці короткострокових та середньострокових планів роботи пасажирського
комплексу, оптимізації обсягів і структури як державних, так і приватних інвестиційних
залучень в цей сегмент транспортної галузі.
I. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В роботах [1,2] представлено методи прогнозування авіаційних перевезень, методичний
підхід для визначення прогнозних оцінок обсягів пасажирських залізничних перевезень в
дальньому сполученні запропоновано в [3,4], прогнозуванню залізничних приміських
пасажиропотоків присвячено дослідження [5], ефективно реалізується прогнозування в
межах стратегічного планування розвитку транспортної системи [6], в роботі [7] розроблено
моделі попиту в міжміському автомобільному сполученні, в роботі [8] використовуються
прогнозні моделі обсягів перевезення пасажирів для формування професійних
компетентностей фахівців в галузі автомобільного транспорту.
II. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Метою дослідження є прогнозна оцінка обсягів пасажирських перевезень в дальньому
(залізничний транспорт) та міжміському (автомобільний транспорт) сполученні в
короткостроковому періоді, що забезпечить більш високий рівень достовірності
інформаційних джерел для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо
подальшого розвитку транспортної галузі. Основними видами транспорту, що
використовуються населенням для реалізації дальніх та міжміських сполучень є залізничний,
автомобільний та повітряний. Кількість перевезених пасажирів за даними Державної служби
статистики України [9,10] в дальньому (залізничний транспорт), міжміському
(автомобільний транспорт) сполученні, а також авіаційним транспортом представлено на
рис. 1.
Відомо, що майже 96% всіх пасажирських перевезень на дальні відстані виконують
автомобільна та залізнична галузі.
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Для прогнозної оцінки транспортного обслуговування населення в дальньому та
міжміському сполученнях доцільно сумісне використання методу кореляційно-регресійного
аналізу та методу екстраполяції, що
показано в роботі [3]. Проте,
найважливішою умовою застосування
кореляційно-регресійного аналізу є
обґрунтований вибір факторів, що
впливають
на
обсяги
роботи
пасажирського комплексу. Логічний та
статистичний
аналізи
дозволили
визначити чотири фактори, які
статистично значимо впливають на
обсяг
роботи
пасажирського
комплексу,
а
саме:
загальна
Рисунок 1 – Динаміка зміни обсягів перевезення пасажирів за 2009-2019 р.р. (млн. пас.)
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 Rt  , середня відстань перевезень  Lt  .

Для проведення кореляційно - регресійного аналізу та побудови математичної моделі
використовувались статистичні дані роботи залізничного і автомобільного пасажирських
комплексів за одинадцять років (2009 р. - 2019 р.) [9,10]. Це дозволило отримати рівняння
багатофакторних регресії, які адекватно описують залежність обсягів перевезень пасажирів
від обраних факторів впливу. Для залізничних перевезень дальнього сполучення модель
визначення річного обсягу перевезень має вигляд
Qпз  84,142  4,977 N p  0,00084 S p  4,32 Rtз  0,17 Ltз

(1)

де Qпз – кількість перевезених пасажирів залізницею за рік, млн. пас.;
чисельність населення України, млн. осіб;

Sp

Np

– загальна

– середня заробітна плата населення за рік,

R

L

грн.; tз – доходна ставка (тариф) за 10 пас.км. на залізниці, грн.; tз – середня відстань
поїздки пасажира на маршрутах залізниці, км.
Для автобусного міжміського сполучення модель визначення річного обсягу перевезень
має вигляд
Qпа  8, 253  2,817 N p  0,00009S p  0,707 Rtа  0,081Ltа

(2)

Q
де па – кількість перевезених пасажирів автомобільним транспортом за рік, млн.пас.; Rtа –
середній тариф за 10 пас.км. на автомобільному транспорті у міжміському сполученні, грн.;

Ltа

– середня відстань поїздки пасажира на міжміських автобусних маршрутах, км.
Відповідність отриманих моделей і значимість параметрів регресії підтверджуються
критеріями Фішера и Стьюдента.
Прогнозні величини факторів, що впливають на обсяги пасажирських перевезень обома
видами транспорту в дальньому та міжміському сполученнях, які отримано методом
екстраполяції на основі змінної середньої, наведено нижче, а саме:
 населення України: в 2020 р.– 38,82 млн. ос., в 2021 р. –38,66 млн. осіб;
 заробітна плата за рік: в 2020 р.–132061 грн., в 2021 р. –144412 грн.;
 залізничний тариф за 10 пас.км.: в 2020 р. –3,50 грн., в 2021 р. –3,75грн.;
 середня відстань поїздки залізницею: в 2020 р. –507,2 км., в 2021 р.–510,6 км;
 автобусний тариф за 10 пас.км.: в 2020 р. –9,65грн., в 2021 р. –10,47, грн.;
 середня відстань поїздки автобусом: в 2020 р. –282,8 км., в 2021 р.– 283,6 км.
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На основі використання кореляційно-регресійних моделей (1,2) та прогнозних величин
наведених факторів було визначено прогнозні оцінки обсягів пасажирських перевезень в
Україні обома видами транспорту на період 2020 р. - 2021 р (рис. 2), які склали:
 залізницею в дальньому сполученні: в 2020 р.– 47,40 млн. пас., в 2021 р. – 48,14 млн.
пас.;
 автобусами в міжміському сполученні: в 2020 р.– 118,86 млн. пас., в 2021 р. – 117,93
млн. пас.
IV ВИСНОВКИ
Враховуючи встановлені тенденції зміни
попиту
населення
на
транспортне
обслуговування доцільно сконцентрувати
увагу на вирішенні таких питань подальшого
розвитку залізничного та автомобільного
транспорту: швидке та повномасштабне
оновлення парку рухомого складу
для
повсюдного охоплення території України
швидкісним пасажирським сполученням;
Рисунок 2 – Динаміка зміни перевезень
впровадження уніфікованих правил і умов
пасажирів з урахуванням прогнозу на
перевезень пасажирів, створення єдиної
2020 р. - 2021 р. (млн. пас.)
системи моніторингу та об'єднаних систем
продажу квитків на різні види транспорту;
розробка та впровадження єдиної системи оцінювання якісних показників транспортного
обслуговування; організація прямих змішаних перевезень пасажирів різними видами
транспорту та розширення практики кооперованого використання існуючих і будівництва
нових об'єднаних вокзалів; систематичне спільне обстеження пасажиропотоків і визначення
на їх основі розмірів руху пасажирських поїздів та інтенсивності руху автомобільного
транспорту; створення в майбутньому транспортних об'єднань на засадах консорціуму або
акціонерного товариства, які б здійснювали перевезення пасажирів за принципом «від дверей
до дверей».
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I. ВСТУП
Пріоритетною та багаторічною проблемою української залізниці є вкрай недостатнє
фінансування розвитку галузі. Визначальними причинами цього є те, що за останні
одинадцять років обсяг вантажних перевезень зменшився на 27 % [1], доходи від дальніх
пасажирських перевезень покривають їх собівартість в середньому менш ніж на 40%, а
витрати на приміські залізничні перевезення у вісім разів більші за доходи від цієї
послуги [2].
I. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Застаріла техніко-технологічна база стримує організаційний розвиток галузі і, як
наслідок, обумовлює велику трудомісткість перевізного процесу. Все це не дає підстав для
оптимістичного сподівання щодо відчутних якісних змін в поліпшенні фінансового стану
залізничної галузі в найближчі роки .
На наш погляд, реальним шляхом вирішення цього питання є збільшення обсягів
повагоних перевезень контейнерних, штучних вантажів і товарів, які швидко псуються,
невеликими партіями з пасажирською швидкістю та мінімальним перевантаженням, тобто за
принципом "від двері до двері". Для цього існують необхідні ( а, можливо, і достатні)
організаційні та технічні можливості інфраструктурного характеру та відповідний
вітчизняний рухомий склад, здатний виконувати такі перевезення.
II. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вимогам прискореної доставки вищеозначених вантажів відповідають електропоїзди
радянського виробництва постійного струму типу ЕР2, ЕР2Р,Табо змінного струму ЕР9 усіх
модифікацій, а також поїздиЕКр1, розробки Крюковського вагонобудівельного заводу в
умовах їх посекційного використання. Моторні вагони електропоїздів типу ЕР оснащені
чотирма електродвигунами загальною потужністю 960 кВт[3,5], здатні розвивати
максимальну швидкість до 130 км/годину. Однією
секцією такого поїзда можна
транспортувати одного 20-тонного контейнера з завантаженням не більше 17т, або штучні
вантажі, вагою не більше 17 т брутто. Конструкція візків колісних пар дозволяє здійснювати
повороти, радіусом 150 м при умові руху зі швидкістю не більше 10 км/год. Це дає
можливість використовувати секції електропоїздів на під’їзних коліях підприємств.
Безперечною перевагою використання електропоїздів для вантажних перевезень є
можливість оснащення їх акумуляторними батареями, що дозволяє їм рухатись
неелектрифікованими під’їзними коліями. При цьому акумуляторні батареї будуть постійно
заряджуватися при проходженні електропоїздами магістральними лініями.
Переобладнання електропоїздів радянського виробництва і виготовлення вантажних
електропоїздів на ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» і доцільно здійснювати у виді
відкритих платформ – для перевезення контейнерів, критих вагонів – для транспортування
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штучних вантажів і вагонів – холодильників. Пристосування пасажирських електропоїздів
для перевезення вантажів невеликими відправленнями потребує здійснення деяких
конструктивних зміна саме, перенесення струмоприймача в межах головного вагона,
збільшення розмірів кабіни машиніста за рахунок обладнання тамбурів для надання
комфортних умов праці поїзної бригади. Проте, такі конструктивні зміни не потребують
відчутних капітальних витрат, а собівартість виготовлення вантажних електропоїздів буде
значно нижчою порівняно з пасажирськими аналогами за рахунок відсутності пасажирського
салону. Оптимальний склад такого поїзда – одна - дві секції (2-4 вагона). Це дозволить
скоротити час простою поїздів під вантажно-розвантажувальними операціями, час
очікування формування поїзду на станціях відправлення та уникнути необхідності переробки
поїздів на проміжних станціях і, таким чином, оперативно доставляти вантажі до місця
призначення за визначеним маршрутом.
III. ВИСНОВКИ.
В теперішній час існує значний резерв пропускної спроможності залізничної
інфраструктури, що дозволяє безперешкодно виділяти нитки графіку для організації таких
перевезень.
Слід зауважити, що можливе зменшення кількості електропоїздів для
приміських пасажирських перевезень доцільно компенсувати впровадженням приміських
автобусних маршрутів, що будуть забезпечуватися ПАТ «Укрзалізниця». Це дозволить
скоротити фінансові втрати від приміських залізничних перевезень, збільшити доходи галузі
і, як наслідок, суттєво поліпшити конкурентні можливості залізниці в сегменті ринку
перевезення контейнерних і штучних вантажів. Крім того, організація такої транспортної
системи буде мати позитивні загальнодержавні наслідки як суто економічного, так і
екологічного характеру, а саме, по-перше, це стримуватиме використання важковагового
автотранспорту, який є основною причиною руйнації українських автомобільних доріг; подруге, дозволить зменшити шкідливі викиди в атмосферу продуктів горіння дизельного
палива.
Впровадження модернізованих електропоїздів для прискореного перевезення
контейнерів за принципом «від дверей до дверей» дозволяє використовувати технологію
організації руху вагонопотоків, притаманну маршрутним поїздам, що дозволяє відчутно
підвищити рівень автоматизації управління таким видом транспортної діяльності.
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Український державний університет залізничного транспорту
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I. ВСТУП
Серед існуючих видів, залізничний транспорт має низку переваг (дальність
перевезення, простота і зручність відправки, відносно низька собівартість), які успішно
реалізуються при здійсненні вантажних перевезень. Сьогодні необхідність перегляду
підходів до виконання логістичних функцій, насамперед обумовлена світовими тенденціями
зростання пріоритету захисту навколишнього середовища та підвищення соціальної
відповідальності перевізника. Відповідно це визначає один з стратегічних напрямків
трансформації вітчизняної транспортної логістики.
I. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Одним з шляхів реалізації цього завдання є впровадження технології використання
контейнерних та контрейлерних поїздів, яка має значні переваги з точки зору зменшення
негативного впливу на навколишнє середовище у порівнянні із доставкою вантажу тільки
окремими видами транспорту.
За оцінками фахівців [1], на транспорт припадає приблизно 8% всіх викидів двоокису
вуглецю на планеті, на складські приміщення ще 3%. У зв'язку з цим широке впровадження
«зелених» технологій в логістичній діяльності, на думку авторів, дозволить зробити істотний
внесок в справі зниження негативного впливу людської діяльності на клімат нашої планети.
Багаторічні дослідження провідних науковців світу, результати яких були оприлюднені
Міжурядовою комісією з питань зміни клімату на своїй доповіді у 2018 році (рис. 1) [2],
показали, що у період з 1970 по 2010 роки викиди таких видів транспорту, як автомобільний
транспорт, міжнародна авіація, внутрішня авіація, міжнародні та прибережні судноплавства,
демонструють стійку тенденцію до зростання.
II. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Якщо проаналізувати переваги та недоліки різних видів транспорту, можна відзначити,
що жоден з них не є універсальним. Кожен вид транспорту тільки за певних характеристик
відправки є рентабельним та екологічним. Для залізничного і водного видів транспорту
рентабельними є масові відправки на далекі відстані. Автомобільний транспорт вигідно
використовувати для перевезення невеликих партій вантажу на відносно невеликі відстані,
але його екологічні показники залишаються на незадовільному рівні.
Винятком є залізничний транспорт, який за рахунок значної частки електроенергії,
постійно скорочує шкідливі викиди.
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Рисунок 1 – Тенденції збільшення шкідливих викидів за видами транспорту
Тому, очевидно, що при поєднанні різних видів траснпорту в контрейлерній схемі
доставки вантажів, шкода від впливу забруднюючих речовин, що містяться у відпрацьованих
газах та речовинах автомобільного транспорту, буде мінімізована.
В рамках мультимодальної «зеленої» логістики авторами проведено аналіз наявних і
перспективних логістичних каналів збуту на предмет їх впливу на навколишнє середовище, а
також в частині організації руху «зворотного» матеріального потоку. В частині розподілу
матеріального ресурсу слід передбачати наступні напрямки діяльності: застосування
екологічно допустимих пакувальних матеріалів, створення системи повернення пакувальних
матеріалів, утилізацію упаковки та товарів, непридатних для використання за призначенням.
На рис. 2 наведено порівняння питомого забруднюючого впливу на довкілля при
перевезенні 20-футого контейнера (TEU) різними видами транспорту.

Рисунок 2 – Порівняння питомого забруднюючого впливу на довкілля при перевезенні 20футого контейнера (TEU) різними видами транспорту
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Крім зазначених факторів, також ще необхідно враховувати шкідливий вплив
експлуатації великовагових автомобілів на стан доріг, рівень шумового забруднення
довкілля, критерії безпеки людей при застосуванні різних технологій, де рівень безпеки
оцінюється за допомогою коефіцієнту частоти нещасних випадків та коефіцієнту важкості
праці. Враховуючи мінімізацію руху автомобільного транспорту при виконанні
контрейлерних перевезень, ймовірність наїзду та травмування людини також зменшується.
Врахування впливу зазначених вище факторів на
можливості використання
контрейлерних перевезень є багатокритеріальною задачею, тому у перспективі її необхідно
формалізувати з метою наукового обґрунтування раціонального часу необхідного на
підготовку контрейлерного поїзда в рейс та ймовірності безвідмовного його прийому або
пропуску транспортною системою, необхідних засобів для захисту цих поїздів від фізичних
небезпечних та шкідливих факторів, підвищення рівня їх безпеки, технічних можливостей та
переробної спроможності місць розташування контрейлерних терміналів.
III. ВИСНОВКИ
Дослідження, проведені авторами, дозволяють дійти висновку, що активне
впровадження контрейлерних перевезень вирішить одразу дві стратегічні задачи: зменшення
шкідливого впливу на навколишнє середовище та максимальне збереження фінансових
ресурсів.
Впровадження «зелених» логістичних технологій в цілому при використанні
контейнерних та контрейлерних перевезень дозволяє виділити наступні перспективні
напрямки діяльності:
• розвиток транспортної системи, в т.ч. транспортних розв'язок, будівництво нових
доріг, оптимізація маршрутів транспортування вантажів, з метою скорочення викидів
шкідливих газів;
• скорочення частки унімодальних автомобільних перевезень, заміщення їх
мультимодальними перевезеннями за участю залізничного, морського і річкового видів
транспорту, що дозволить підвищити екологічність перевезень більшої кількості вантажу –
це скорочує кількість рейсів при перевезенні та зменшує шкідливий вплив на довкілля;
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СЕКЦІЯ 12

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ НАУКОВІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Features of multi-scalar multiplication operation
on elliptic curves implementation for GPU
Hanna Nelasa, Maksym Vereshchak
Zaporizhzhia Polytechnic National University
Zaporizhzhia, Ukaraine
I. INTRODUCTION
Recently there has been a lot of progress in developing on secure decentralized systems, in
particular blockchain and sidechain technologies [1-3]. In such constructions cryptographical zeroknowledge protocols use as a method of proving the fact of knowing a secret without disclosing this
one.
II. MULTI-SCALAR MULTIPLICATION PROBLEM
Non-interactive arguments enable a prover to convince a verifier that a statement is true [4-6].
These protocols require efficient implementation of calculations of the arithmetic of elliptic curves
over finite fields, in particular, multi-scalar multiplication [7].
The multi-scalar multiplication problem (MSM) is operation:

1G1   2G2     nGn ,

(1)

where Gi - point of elliptic curve;
n - number of terms;
 i - integers from interval from 0 to curve order G , called scalars.
Now the bucket method [7] has the best characteristics.
III. COMPUTATION TIME OF MULTI-SCALAR MULTIPLICATION
One of the most readily available resources for increasing performance is parallelization. In
our work, a comparative analysis is carried out implementations of the multi-scalar multiplication
operation for multi-core architecture and GPUs.
The OpenCL implementation filecoin-project [8] was taken and reworked for comparing. It is
a Rust implementation crate for building zk-SNARK circuits. This fork contains GPU parallel
acceleration to the FFT and Multiexponentation algorithms in the Groth16 [4] prover codebase
under the compilation feature GPU.
Besides polynomial arithmetic using FFT, multiscalar multiplication (MSM) constitutes the
largest portion of both the Groth16 [4] and Marlin [6] prover. For that reason we present extensive
benchmarks both for CPU and GPU for the two curves of interest.
Computation time of multi-scalar multiplication on CPU EC2 with 8 CPU AMD EPYC 7R32,
max 3.3GHz for different sizes of initial data vectors for Tweedle (254 bit base field) [9] and
BN382 (382 bit base field) [10] curves is presented in table 1.
Computation time of multi-scalar multiplication on GPU Nvidia Tesla T4 for different sizes
of initial data vectors for the same Tweedle and BN382 curves is presented in table 2.
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Table 1 – Multi-scalar multiplication on CPU EC2 with 8 CPU
CPU-8 MSM
Tweedle
BN382
n
Time
Time
2^14
136.73 ms
361.17 ms
2^15
152.42 ms
412.33 ms
2^16
195.28 ms
526.13 ms
2^17
276.34 ms
751.34 ms
2^18
447.54 ms
1.1998 s
2^19
782.30 ms
2.0799 s
2^20
1.4408 s
3.8182 s
2^21
2.7675 s
7.2992 s
2^22
5.4999 s
14.270 s
2^23
10.771 s
28.256 s
Table 2 – Multi-scalar multiplication on CPU EC2 with 8 CPU
GPU-4 MSM
Tweedle
BN382
n
Time
Time
2^14
53.854 ms
126.69 ms
2^15
62.917 ms
154.99 ms
2^16
87.024 ms
157.12.ms
2^17
115.24 ms
193.75 ms
2^18
121.00 ms
301.00 ms
2^19
198.46 ms
487.18 ms
2^20
299.99 ms
781.91 ms
2^21
501.30 ms
1.3155 s
2^22
877.33 ms
2.7581 s
2^23
1.8693 s
5.2721 s
IV. COMPARISON GPU VS CPU
When we compare the best performing CPU algorithm with the GPU msm in the Tweedle
Dee, we observe that the GPU instance is more than 3 times faster than the CPU instance.

Figure 1 – Compare performance of MSM algorithm on CPU and GPU on Tweedle Dee curve
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However, this improvement does not hold for smaller circuits with less than <2^18
constraints. For the BN-382 the effect is similar, but not exactly that high (maybe due to the higher
field size).

Figure 2 – Compare performance of MSM algorithm on CPU and GPU based on BN-382 curve
V. CONCLUSION
Using the AWS pricing for the EC2 instances we can see that hourly price of GPU instances
with single Nvidia Tesla T4 GPU is 70% more expensive than CPU instances with 8 cores AMD
EPYC instances. This means that GPU usage become cost efficient when the speedup compared to
CPU is 70% and more.
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Порівняння вимог до якості питної води
в Україні та Польщі
Оксана Мацієвська
Національний університет "Львівська політехніка"
м. Львів, Україна
I. ВСТУП
У 2014 р. Україна підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Цей
документ зобов'язує Україну запроваджувати європейські стандарти у різних сферах
господарської діяльності, зокрема із забезпечення якості питної води до нормативів ЄС.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Одним з таких документів є Водна рамкова директива ЄС [2]. У зазначеній Директиві
[2] встановлено головні положення щодо досягнення країнами ЄС відповідної якості води,
зокрема питної [3].
Головне завдання Директиви [3] – захист здоров'я людини шляхом забезпечення її
водою відповідної якості, а також гарантування такої якості встановленням науково
обґрунтованих значень показників.
У Польщі, як європейської країни, що межує з Україною, нормативний документ щодо
вимог, що ставляться до питної води, був запроваджений Розпорядженням Міністра здоров'я
у 2007 р.
Наказом МОЗ України від 12 травня 2010 р. № 400 затверджено нормативний
документ, що стосується показників якості питної води [4]. Цей документ вступив в силу
16 липня 2010 р. Прийняття цього наказу свідчило про гармонізацію українських показників
якості питної води з європейськими. У Наказі [4], під час його затвердження, було зазначено
про поетапне ведення нормативів: І етап – з липня 2010 р.; ІІ етап – з 01.01.2015 р., ІІІ етап –
з 01.01.2020 р.
Повне впровадження та застосування на водопровідно-каналізаційних підприємствах
України норм [4] вимагає значних коштів. Тому актуальним напрямом наукових досліджень
є порівняння вимог до якості питної води в Україні та європейських країнах.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дія норм [4] розповсюджується на воду: водопровідну, з пунктів розливу та бюветів; з
колодязів та каптажів джерел; фасовану.
При цьому є чітке розмежування значень показників якості води для цих категорій.
Вимоги, зазначені у [1], стосуються води: водопровідної; з окремих водозаборів, що
забезпечують водою понад 50 осіб або обсягом понад 10 м3 води; з окремих водозаборів,
незалежно від кількості, якщо вона використовується для комерційної чи громадської
діяльності; з цистерн або резервуарів; з резервуарів для зберігання в наземних, повітряних
або водних транспортних засобах; фасованої.
Вимоги, зазначені у [3], стосуються води: водопровідної; з цистерн або резервуарів;
фасованої; для підприємств харчової промисловості.
Показники якості води, наведені в [1, 3, 4] можна поділити на 3 групи: епідемічної
безпеки, санітарно-хімічні та радіаційні (рис. 1).
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Рисунок 1 – Показники гігієнічної оцінки безпечності та якості питної води
Порівняння показників епідемічної безпеки питної води свідчить, що з 11 показників
епідемічної безпеки, що наведені в українських нормах, 4 мікробіологічні показники
відповідають європейським, зокрема польським. Один показник – Clostridium perfringens
(включно зі спорами) – відсутній в українському нормативному документі.
Порівняння санітарно-хімічних показників безпечності та якості питної води свідчить,
що загальна кількість санітарно-хімічних показників безпеки питної води в Україні –
66 показників. З них:
 відповідають нормативним показникам, прийнятим у Польщі та країнах ЄС –
27 показників. Зокрема, органолептичні – 3 показники; фізико-хімічні – 4 показники;
санітарно-токсикологічні – 20 показників;
 є суворішими за нормативні показники, прийняті в Польщі та країнах ЄС –
6 показників. Зокрема, фізико-хімічні – 2 показники; санітарно-токсикологічні – 4 показники;
 перевищують значення нормативних показників в Польщі та країнах ЄС –
9 показників. Зокрема, органолептичні – 1 показник; фізико-хімічні – 3 показники; санітарнотоксикологічні – 5 показників.
Порівняння показників радіаційні безпечності питної води свідчить, що радіаційна
безпечність питної води в Україні та Польщі визначається за різними показниками і
методиками.
IV. ВИСНОВКИ
Українські вимоги, що ставляться до питної води, гармонізовані з європейськими
нормативними документами. З 11 показників епідемічної безпеки в українських нормах 4
мікробіологічні показники відповідають польським. Із 66 санітарно-хімічних показників в
Україні відповідають польським нормативам – 27 показників; є суворішими – 6 показників;
перевищують значення нормативів – 9 показників.
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Innovation-expert kiberakmeology system
Valerii Antonov
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Kyiv, Ukraine
I. INTRODUCTION
During designing of expert systems on Cyberacmeology for supporting the made decision
used: quantificated Persons` qualities in the distribution tables processed by computer; comparison
of quantificated skills of the tested Individual with similar Persons` qualities distribution tables in
computer that already had shown themselves in the previous life path. The expert individual
diagnostic systems are projected basing on kausometry. Kausometry - is a method elaborated to
analyze the Person`s life path. (related to biographical method). The goal of kausometry - diagnostic
of integral subjective picture of person`s life path.
II. ANALYZE THE LAST STUDIES OF AND PUBLISHES
In the works [1, 2] analyse acmeological METHOD FEATURES FOR CREATIVE
CYBERACMEOLOGICAL MATHEMATIC AUTOMATED WORKPLACES OR HUMANCOMPUTER SYSTEMS.
III.

SUMMARY THE BASE MATERIAL

Cyberacmeological psychosomatic information system is based on the semantic differential
method. Cyberacmeological expert-prognostic psychosomatic information system is based on the
high predictive validity using biographical methods which are analyzed the biographical methodic.
Using them the biographical data of Person is analyzed on the basis of factor, cumulative,
psychoanalytic methods. Person has thousands of parameters, characteristics, factors, causes,
thresholds - that is why quality and quantitate multifactorial array, that effects on Persons` success /
no success in professional work / life can only Cyberacmeology expert-prognostic psychosomatic
information system. Computer Lab studies have shown that the most pronounced factors influence
the behavior (success) Person on the 30-40% and complex (cumulative) factors (mikrofaktors)
justified - by 60-70%. In Cyberacmeology expert-prognostic psychosomatic information system is
often used in discriminant analysis. Discriminant analysis - examines the quality of person that
dominant influence on the success / no success in any professional activity. Core of discriminant
analysis is to allocate two contrasting groups of variables (best / worst) of Person. Capabilities of
discriminant analysis are used to: predict professional expression to a particular profession; select
'zone of optimal development of individual qualities', a model of positive / negative qualities of the
Person for any professional activity; construction of an experimental model - professiogram.
In Cyberacmeology expert-prognostic psychosomatic information system may analyze: test
results, the scale of processing all the applied tests (uniting them or dissociative), combining facts
with a coefficient of confidence and probabilistic factors, interactive 'response' system, semantic
context base knowledge, creating new scales (continuum). KiberAkmePsychoanalysis- allows to:
'open' deep settings, attitudes, conflicts in the subconscious; build (model) resource model of
personality; to design predictive resource model of personality to explore, analyze, predict the
behavior of individuals. The author has created Acme-Test-Center. Center provides automated
complex creative person testing with computer diagnostic of 'roof' Acme-potential-human resource
capabilities (morphological or structural and functional or physiological) on personal settings to
design and realization of individual typology. The passport of health quality, quality of life index
Acme-person, professional passport of Acme-orientation, creativity acme-people resistance to
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stress, fear, psychological pressure, deception, etc. are formed. Tests consider gender and age
features of Person, basic personal data of status and quality of health (pollution of the body,
presence / absence of essential trace elements, pulse, pressure, weight, respiration rate, daily person
chorotype, drug addiction, handwriting, meal balance etc.). Tests are carried out stationary and
remotely. For remote testing established and implemented creative acme sites. The technologically
new encyclopedia is implemented in the creative acme-built Web site that described above
(CyberAcmePedia).
During testing the author uses methods of diagnostics of biological entities level (hemodynamic,
hypokinetic, formal and dynamic, neuropsychiatric, self-evaluation, psych energetic, etc.), methods
of diagnostics of person`s mental level (attention processes, types of thinking and levels of
creativity, the dominant condition of person in time, psychology-physiological, mental and
emotional status, morality, self-esteem, confidence, attitude to health, anxiety, level of
aggressiveness, etc.), methods of diagnostics of person’s social level (sociability, level of adaptive
abilities and socio-psychological adaptation, the level of social fruksturity etc.). The used tests
(verbal, nonverbal, creative, multimedia, etc.) have a realization in the form of a short standard
tasks, formalized system of body effected tasks, control problems, etc. As a result of testing, except
for 'issuing' behavioral techniques, algorithms and techniques, advice, tips the 3-D model is formed.
A model displays individual typology of person’s subject to its goal (dream), resources, and
contingencies. The developed method has been tasted on students and faculty of Kyiv National
Taras Shevchenko University, NTU 'KPI' for the past four years. All this allows drawing
conclusions about quality and effectiveness of the proposed methods of testing and diagnostics, and
for its innovative and practical utility. Tried and tested technology to create relevant CD / DVD media for distribution to interested parties in order to issue recommendations on the Acme-behavior
for a day, week, month or longer, depending on individual state. In the centers created by the
author: 'Acme-Person Problems', 'Test Center', 'Problems Cyberacmeology' research on the
prediction of behavior of acme-people continues (stationary, remote, fixed-mobile virtual)
depending on the typology of change and its human genotype. Theoretical and practical training
seminars on the use of modern information technologies for the acceleration of potentially Human
resource capabilities are regularly conducted. Cybernetic-acmeological testing method - performed
in the following order using an appropriate method (person level of analysis).
Different Acmeology and Cyberacmeology methods are used. Acmeology methods: own
original empirical methods and methods of development: longitude method, biographical method,
acmeological description, comparative probilnost analysis, professiogram method, and
psychodrama akmeohram, method acmeological training acmeological game-modelling methods
and technologies, adapted methods on: psychology, sociology, education etc. Cyber Acme Methodology - are for computing-communication and distant and is based on principles: socialorientation, psychological and parapsychological, bio-medical, morality, aura, subject-orientation,
predictive, manufacturability, functionality, validity, ecological, computerization e.t.
In general, Cyberacmeology - is an integrative research methodology and understanding of a
Person who combines two approaches (tendency) to understand the personality on the basis of
'statistically-understanding' info-communicational technology and distance cyber-acme-Siddhi
quantification aspects of Individual. Quantification (from Lat. Quantum - how match, facial - act) is a quantitative expression of various phenomena, determined factors by the scale. It is believed
that a Person may be 'recognized' through direct and indirect quantification, i.e. test.
CyberAkmeTest - is: interactive and iterative trial influences (actions) on the body (physiology),
psychics, mind and spiritual sphere of individual to research (analysis) of various physio-psychical
and spiritual processes to determine the acme-functional of human state-specific factors (dominant
parameters) of an individual and cumulative (integrated) behavior, activities, career guidance.
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CyberAcmeTest consists the following parts: documented and checked biographical
parameters; 'Lieness' scale; answers that are difficult to verify (for example, when a person turned
to drugs, how a man will behave himself in aggressive, stress environment, in criminal
circumstances, in decampment, anger, fear, etc.) biological factors: pollution of the body, blood
pressure, blood formula, presence of relevant elements in the body, the urine formula, state of
immune and lymphatic system etc.; medical characteristics: the use of medicines, the presence of
pathologies in the body, health index (passport, medico-chemical and physiological disorders, such
as chemicals treatment, etc., mental changes, radiation state of person; mental qualities, moral
factors, social and sexual preferences; aura features and e.t. Cyberacmeological tests on the 'study'
of a Person are performed by: using a greater number of options (thousands and tens of thousands),
long-term, constantly and regularly, including the phyllo- and onto- genesis, the formula blood,
lymph, urine, presence of the respective microelements, give birth, Sun and Moon activity, ecology,
planets influence, biorhythmology, chakras state, aura, karma, state of protective body functions,
etc. testing-person qualities. The most important concepts of such tests are: the concept of
cumulative-factor reasons and it`s close relationship with the concept of situation-personallyactivity Person's behavior. The concept of cumulative-factorial reasons is based on determinism in
psychology based as on various reasons (factors) accumulation in a particular act of mental
mapping, as on the relatively homogeneous, enough strong individual influences (factors).
Combination of accumulation and factor causes creates 'causal field' of development of mental
processes and Persons functionality in general. Reason accumulations are different both in time and
in space in their mikroinfluence. Factor causes are discussed in specific situations. Beyond the
specific situation that has been actualized reason factor do not disappear, and are so-called 'in
removed kind' pass in the cumulative reasons that appear in the mental, especially in the
subconscious. Thus, the cumulative factor and the reasons tend to go through to each one in specific
situation of Individual action.
IV. CONCLUSION
The concept of situation-personally-activity Person`s behavior multifaceted and includes
personal and acting approach and situational analysis of specific acts of persons and acts of its
behavior. Person has tens of thousands of parameters, characteristics, factors, causes, factors
affecting the Persons` success / no success in professional work / life can quality and quantity
handle that multifactorial array only Cyberacmeology expert Psychosomatic prognostic information
system.
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Якість питної води у м. Львів
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I. ВСТУП
Якість питної води та забезпечення нею населення є однією з головних проблем у світі.
Значна кількість мешканців планети потерпає від нестачі якісної питної води, що
безпосередньо загрожує стану їх здоров'я.
Частина мешканців м. Львова для питних потреб використовує воду
нецентралізованого питного водопостачання, зокрема фасовану. Але левова частка городян
споживає воду з комунального водопроводу. Однак, під час транспортування води мережею
трубопроводів до споживачів її якість може змінюватися. Отже, актуальним є дослідження
можливості зміни якості води у системі централізованого водопостачання.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Місто Львів за географічним розташуванням знаходиться на хребті Головного
європейського вододілу, в місцевості, бідній на джерела водопостачання. Вода постачається
із джерел, розташованих у Львівській області. Водопостачання міста здійснюється з
підземних джерел (17 водозаборів), розташованих на відстані 20–110 км. Проектна
потужність водозаборів – 452 тис. м3/добу, загальна кількість свердловин – 182 шт.
завглибшки 40–200 м (глибина окремих свердловин сягає 250 м).
Водозабори, що експлуатуються для водопостачання м. Львів, об’єднані в 4 групи:
західну, північну, східну та південну [1].
Кожен район Львова отримує воду з різних водозаборів, яку видобувають із підземних
джерел, розташованих у межах Львівської області, та відповідає вимогам стандарту якості
[2] за всіма показниками, крім твердості та вмісту заліза.
Підвищеним вмістом заліза характеризується вода, що видобувається на водозаборах
Будзень і Бібрка. Для поліпшення якості води на майданчику насосної станції Будзень-2 у
2005 р. збудовано станцію знезалізнення води з фільтрами, заповненими цеолітовим
завантаженням.
Протягом жовтня 2011 р. – жовтня 2012 р. на кафедрі гідротехніки та водної інженерії
Національного університету «Львівська політехніка» на підставі даних ЛМКП
"Львівводоканал" та держсанепідемнагляду м. Львова досліджено якість води, що подається
в централізовану систему водопостачання м.Львів з підземних джерел.
На підставі проведеного порівняння хімічного та бактеріологічного аналізів проб води
можна зробити такий висновок [3]. Вода, що подається в мережу централізованого
водопостачання м. Львів, в контрольних точках (на межі міста) та на насосних станціях
відповідає вимогам [2]. Воду з незначним перевищення значення загальної твердості подає в
місто східна група водозаборів.
Протяжність міської розподільної водопровідної мережі становить понад 1000 км.
Експертними дослідженнями встановлено, що технічний стан 76% міських мереж
незадовільний. Отже, мета подальших досліджень – визначення можливості зміни якості
води безпосередньо у міській розподільній мережі централізованого водопостачання міста.
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III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Головними причинами вторинного забруднення води у трубопроводах є: тривалість їх
експлуатації, матеріал труб, протяжність мережі, зношеність трубопроводів, зміна
гідравлічного режиму роботи ділянок мережі, зовнішнє та внутрішнє захисне покриття
трубопроводу, корозія металевих труб, утворення осаду та біоплівки на внутрішній поверхні
трубопроводів тощо.
З огляду на це було досліджено зміну якості питної води під час її транспортування від
контрольних точок (на межі міста) та насосних станцій в різні райони міста. Для дослідження
відібрано 8 проб води з мережі господарсько-питного водопостачання за адресами:
вул. Масарика, 3 (Шевченківський район); вул. Китайська, 14 та вул. Майорівка, 1
(Личаківський район); вул. Драгана, 14 (Сихівський район); вул. Пулюя, 34 (Франківський
район); вул. Любінська, 98 (Залізничний район); вул. Кольберга, 6 та вул. Вітовського, 53
(Галицький район).
За даними ЛМКП “Львівводоканал” (м. Львів, Україна) визначено робочі параметри
трубопроводів розподільної мережі міста (діаметр трубопроводу від насосної станції, діаметр
труби вводу в будинок, матеріал та термін експлуатації трубопроводу, тип аварійних робіт
протягом 2008–2014 рр. на ділянці вводу в будинок).
У результаті дослідження встановлено, що:
 діаметр труб досліджуваних ділянок мережі коливається в межах 100–300 мм;
 термін експлуатації трьох водопровідних ділянок перевищує 50 років, двох ділянок –
становить 30 років; основний матеріал труб – чавун і сталь; головна причина аварійних
ситуацій – корозія металевих труб;
 термін експлуатації трьох водопровідних ділянок становить 2–3 роки; основний
матеріал труб – поліетилен; головна причина аварійних ситуацій – корозія металевих ділянок
трубопроводу, ламання чавунних труб;
 збільшення загальної твердості (вул. Кольберга, 6; вул. Вітовського, 53;
вул. Драгана, 14; вул. Пулюя, 34) та лужності (вул. Вітовського, 53; вул. Драгана, 14) питної
води пов’язано зі змішуванням води з різних водозаборів у межах міста;
 підвищення окисності питної води (вул. Кольберга, 6; вул. Драгана, 14;
вул. Пулюя, 53) пояснюється можливими аварійними ситуаціями, внаслідок чого у
трубопровід надходять забруднювальні речовини органічного походження;
 збільшення вмісту загального заліза у воді (вул. Вітовського, 53; вул. Драгана, 14)
спостерігається на ділянках водопровідної мережі тривалого терміну експлуатації (30 і
понад 50 років) та великої протяжності (4825 та 6761 м).
IV. ВИСНОВКИ
Збільшення значень показників якості води на досліджуваних ділянках не перевищує
гранично допустимих меж. Вода відповідає гігієнічним вимогам, що ставляться до води
питної, призначеної для споживання людиною.
У зв'язку з тривалим терміном експлуатації розподільної мережі та заміною труб із
традиційних матеріалів пластиковими, що впливатиме на якість води, рекомендується
впровадження сучасних систем моніторингу та моделювання зміни якості води у
розподільній мережі.
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Kharkiv, Ukraine
I. INTRODUCTION
The current trend is the need to process a large amount of unstructured data. Previous
approaches do not work well in this area.
The defining characteristics for big data are the physical volume, the growth rate of the data
and the need for their fast processing, the ability to simultaneously process data of various types. In
this regard, it is necessary to have appropriate tools to structure the data for future use.
II. ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND PUBLICATIONS
In modern conditions of increasing informatization in all areas of activity, the model of
working with Big Data is becoming more and more popular. The relevance of Big Data increases
with increasing competition in business, since there is a need to use information that was not
previously analyzed or was partially analyzed. As a result of applying Big Data, companies can gain
a deeper and clearer understanding of their business, which leads to increased productivity,
increased competitive position and the emergence of new opportunities [1].
There are many different methods of analyzing data arrays, which are based on tools
borrowed from statistics and informatics [2]: methods of the Data Mining class, crowdsourcing,
data fusion and integration, machine learning, including instruction with a teacher and without a
teacher, as well as Ensemble learning artificial neural networks, network analysis, optimization,
including genetic algorithms, pattern recognition; predictive analytics; simulation modeling, spatial
analysis, statistical analysis, visualization of analytical data.
III. PRESENTING MAIN MATERIAL
With the ever-increasing need for processing a large amount of unstructured data, there is a
need for the correct use of existing tools and platforms, which becomes possible with the use of Big
Data. The purpose of the article is to study the features of the application of Big Data and its
technologies for the possibility of the correct application of existing tools and platforms in the
processing and analysis of big data.
For processing and analysis of big data, certain technologies are used [1, 3, 4], which include
the tools:
1. MapReduce. Always full data scanning, so the technology is poorly applicable when the
answer is required very quickly. Used for parallel computing over very large data sets. Benefits:
allows parallel processing of pre-processing and convolution; concurrency provides some recovery
options after partial server failures.
2. Apache Hadoop. The main tasks of the platform are storage, processing and data
management. It is used to implement search and contextual mechanisms of highly loaded sites Facebook, eBay, Amazon, etc. A distinctive feature is that the system is protected from failure of
any of the cluster nodes, since each block has at least one copy of data on another node. Benefits:
decrease in time for data processing; reducing the cost of equipment; allows you to build a faulttolerant solution; linear scalability; work with unstructured data.
3. NoSQL systems are designed to collect all data without categorization and parsing at login, so
the data is very diverse. They are convenient to use with an ever-changing data structure. NoSQL
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databases are capable of providing very high performance and are able to quickly process a large
number of transactions. Benefits: the flexible state of the system, the data structure is constantly
changing; the ability to use various types of storage; the ability to develop a database without
defining a schema; linear scalability.
4. SAP HANA platform allows you to work with different data from well-structured relational
data to abstract structure data in the form of graphs and unstructured text data. Benefits: provides
high speed query processing; simplifies the system landscape, reducing the cost of supporting
analytical systems; opportunities for working with different data from well-structured relational
data to abstract structure data in the form of graphs and unstructured text data.
IV. CONCLUSIONS
The relevance of the use of Big Data in various fields and spheres of companies' activity has
been substantiated, which indicates the growing need for processing a large amount of unstructured
data. The analysis of the features of Big Data technologies to enable the correct use of existing tools
and platforms in the processing and analysis of big data.
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I. ВСТУП
Пожежа – це неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що
розповсюджується у часі і просторі.
Наслідки пожеж не обмежуються суто матеріальними втратами, пов'язаними зі
знищенням або пошкодженням основних виробничих та невиробничих фондів, товарноматеріальних цінностей, особистого майна населення, витратами на ліквідацію пожежі та її
наслідків, на компенсацію постраждалим і т. і. Найвідчутнішими, безперечно, є соціальні
наслідки, які, передусім, пов'язуються з загибеллю і травмуванням людей, а також
пошкодженням їх фізичного та психологічного стану, зростанням захворюваності населення,
підвищенням соціальної напруги у суспільстві внаслідок втрати житлового фонду,
позбавленням робочих місць тощо.
Не слід забувати й про екологічні наслідки пожеж, до яких, у першу чергу, можна
віднести забруднення навколишнього середовища продуктами горіння, засобами
пожежогасіння та пошкодженими матеріалами, руйнування озонового шару, втрати
атмосферою кисню, теплове забруднення, посилення парникового ефекту тощо.
Цілком природно, що існує безпосередня зацікавленість у зниженні вірогідності
виникнення пожеж і зменшенні шкоди від них. Досягнення цієї мети є досить актуальним і
складним соціально-економічним завданням, вирішенню якого повинні сприяти системи
пожежної безпеки.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Основними напрямками забезпечення пожежної безпеки є усунення умов виникнення
пожежі та мінімізація її наслідків. Об’єкти повинні мати системи пожежної безпеки,
спрямовані на запобігання дії на людей та матеріальні цінності небезпечних факторів
пожежі, в тому числі їх вторинних проявів [1].
Забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною державної діяльності щодо
охорони життя та здоров’я людей, національного багатства та навколишнього природного
середовища [2, 3].
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Пожежна безпека – це відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку
пожеж та пов’язаної з ними можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним
цінностям і довкіллю.
Для розробки комплексу конкретних технічних і організаційних рішень та заходів, які
здатні забезпечити необхідну ступінь безпеки, необхідно попередньо визначити рівень
пожежної небезпеки об’єкту.
Аналізуючи за допомогою показників вибухопожежонебезпеки речовини і матеріали,
що використовуються, обертаються і зберігаються на об’єкті з урахуванням їх фактичної
кількості і особливості виробництва, оцінюються вибухопожежонебезпечність об’єкту, яка
являє собою прогноз виникнення пожежі і його наслідків, тобто від чого, що і як може
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зайнятися і до чого це може призвести. Таким чином, методика аналізу
вибухопожежонебезпеки зводиться до виявлення і оцінки умов формування горючого
середовища, потенційних і фактичних джерел запалювання, умов виникнення контакту
горючого середовища з джерелом запалювання, умов і причин розповсюдження вогню у
випадку виникнення пожежі, масштабу можливої пожежі, наявності загрози життю людей,
навколишньому середовищу, матеріальним цінностям.
Оскільки головними причинами пожежі є відсутність у людей елементарних знань та
недотримання вимог пожежної безпеки, проблемі вивчення правил пожежної безпеки слід
надавати першоступеневе значення. Воно повинно здійснюватися безперервно, на всіх
етапах навчання та трудової діяльності з самого раннього віку.
Однією з основних форм пожежно-профілактичної роботи з працівниками є
протипожежна пропаганда. Вона повинна бути спрямована на виконання вимог пожежної
безпеки і попередження пожеж, викриваючи, в першу чергу, такі причини їх виникнення, як
необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації електроустановок,
невиконання протипожежних заходів під час проведення пожежонебезпечних робіт.
Забезпечення пожежної безпеки - це один із важливих напрямків щодо охорони життя
та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього середовища. Незважаючи на
значний прогрес у науково-технічній сфері, людству ще не пощастило знайти абсолютно
надійних засобів щодо забезпечення пожежної безпеки. Більше того, статистика свідчить, що
при зростанні чисельності населення на 1% кількість пожеж збільшується приблизно на 5 %,
а збитки від них зростають на 10 %. І сьогодні, коли людство увійшло в третє тисячоліття
своєї багатовікової історії, питання пожежної безпеки залишаються актуальними. Кожних
п'ять секунд на земній кулі виникає пожежа, а в Україні - кожних 10 хв. Протягом однієї
доби в Україні виникає 120-140 пожеж, в яких гинуть 6-7, отримують травми 3-4 людини;
вогнем знищується 32-36 будівель, 4-5 одиниць техніки. Щодобові збитки від пожеж
становлять близько 500 тис. грн. Часто збитки від пожеж поділяють на прямі та побічні.
Прямі збитки – це втрати, пов'язані зі знищенням або пошкодженням вогнем, водою,
димом і внаслідок високої температури основних фондів та іншого майна підприємств
(установ), а також громадян, якщо ці втрати мають прямий причинний зв'язок з пожежею.
Побічні збитки – це втрати, пов'язані з ліквідацією пожежі, а також зумовлені простоєм
виробництва, перервою у роботі, зміною графіка руху транспортних засобів та іншою
вигодою, втраченою внаслідок пожежі. Як правило, побічні збитки перевищують прямі в 3-4
рази.
У порівнянні з економічно розвинутими країнами світу в Україні відносні показники
кількості пожеж та людей, що загинули на них, є значно вищими. Це, в першу чергу,
пов'язано зі складним соціально-економічним становищем у нашій країні, недостатньою
чисельністю особового складу Державної пожежної охорони України.
Згідно зі статистичними даними, основними причинами пожеж в Україні є: необережне
поводження з вогнем (68-70%); порушення правил пожежної безпеки (ПБ) при влаштуванні
та експлуатації електроустановок (18-20%); порушення правил ПБ при влаштуванні та
експлуатації печей, теплогенеруючих агрегатів та установок (6-8%); підпали (3-5%); пустощі
дітей з вогнем (менше 1%); порушення правил ПБ при експлуатації побутових газових,
гасових та бензинових виробів (менше 1%).
Причиною, що найчастіше викликає пожежі в Україні, є необережне поводження з
вогнем. Слід особливо підкреслити, що абсолютна більшість пожеж (99%) виникає
безпосередньо з вини людей. З них 71-73% трапляється у спорудах житлового сектору, 1517% - у місцях відкритого зберігання матеріалів, техніки і на відкритих територіях, 4-6% - на
транспортних засобах, 2-3% - на інших об’єктах, 1% - на торгівельно-складських спорудах,
менше 1% - у соціально-культурних та адміністративно-громадських заходах, спорудах
виробничого призначення і спорудах сільськогосподарського призначення.
Хоча відсоток пожеж за кількістю у промисловості відносно невеликий, масштаб їх
руйнівних наслідків є значно вищим. Саме вони, створюючи загрозу життю і здоров'ю
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робітникам та мешканцям прилеглих територій, як правило, призводять до величезних
матеріальних збитків, завдають шкоду навколишньому середовищу і можуть бути причиною
екологічних катастроф. До основних причин пожеж на виробництві слід віднести:
порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок (25-30%); необережне
поводження з вогнем (25-35%); порушення технологічного процесу виробництва (до 10%);
порушення правил пожежної безпеки при електрогазозварюванні та різанні металів,
паяльних роботах, розігріванні бітуму та проведенні інших видів вогневих робіт (10-12%);
порушення правил монтажу та експлуатації приладів опалення (4-6%); іскри теплового та
механічного походження (до 2%); підпали (2-3%); інші причини (до 2%).
У виробничій сфері часто виникають пожежі через куріння в недозволених місцях та
під час виконання так званих вогневих робіт. Вогневими роботами вважають виробничі
операції, пов'язані зі застосуванням відкритого вогню, іскроутворенням та нагріванням
деталей, устаткування, конструкцій до температур, що можуть спричинити загоряння
матеріалів та конструкцій. До вогневих робіт належать газо- та електрозварювання, бензо- та
газорізання, роботи з використанням паяльних ламп, переносних горнів, розігрівання бітумів
та смол, механічне оброблення металу з утворенням іскор тощо.
Значний відсоток пожеж спричинений незадовільним станом електричного
устаткування та приладів, а також порушенням правил їх монтажу та експлуатації. До
чинників, що можуть викликати пожежу саме з цієї причини, належать короткі замикання,
несправності електроустаткування та приладів, струмові перевантаження, що виникають у
силових та освітлюваних електромережах, великі значення перехідних опорів.
Короткі замикання виникають унаслідок неправильного монтажу або експлуатації
електроустановок, старіння або пошкодження ізоляції. Струм короткого замикання залежить
від потужності джерела струму, відстані від джерела струму до місця замикання та виду
замикання. Великі струми замикання зумовлюють іскріння та нагрівання струмопровідних
частин до високої температури, що може бути причиною займання ізоляції провідників та
горючих будівельних конструкцій, які знаходяться поряд.
Струмові перевантаження виникають при ввімкненні у мережу додаткових споживачів
струму або при зниженні напруги в мережі. Тривале перевантаження призводить до
нагрівання провідників, що може спричинити займання ізоляції.
Незважаючи на те, що за останні 9-10 років в Україні спостерігається тенденція до
зниження кількості пожеж, в цілому ця проблема залишається дуже гострою. Наприклад, у
порівнянні з періодом середини 80-х років, річна кількість пожеж сьогодні майже втричі
вища і коливається в межах 40000-50000. Кількість загиблих становить 2500-3500 людей на
рік, серед них 120-150 дітей. Щодня в країні виникає, в середньому, біля 130 пожеж, на яких
гине 7-10, отримує травми 140-150 чоловік. Збитки від пожеж складають понад 2,0 млрд. грн.
на рік.
IV. ВИСНОВКИ
Наведені дані свідчать, що стан і рівень пожежної безпеки в Україні взагалі, і у
промисловості, зокрема, які в значній мірі обумовлені складним соціально-економічним
становищем держави, слабкою профілактичною роботою щодо запобігання пожеж,
недостатньою участю в справі пожежної безпеки місцевих органів самоврядування та
громадських об'єднань, потребують негайного і суттєвого покращання. Тому, поряд зі
збільшенням фінансування та підвищенням організаційного рівня пожежної безпеки,
необхідний постійний пошук нових, більш ефективних шляхів вирішення цієї проблеми.
ЛІТЕРАТУРА
Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI (редакція станом на 16.10.2020).
Статистика пожеж та їх наслідків в Україні за 2013-2016 роки: Статистичний збірник аналітичних
матеріалів. За загальною редакцією В.С. Кропивницького. – К.: УкрНДІЦЗ, 2018. – 100 с., 52 табл., 46 рис.
[3] Ліпинський В. В. Правове забезпечення пожежної безпеки в Україні: монографія. / за заг. ред. С. В. Пєткова
— К. : Дакор, 2011.
[1]
[2]

Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
410

Аналіз причин виробничого травматизму
працівників транспортних підприємств
Михайло Музикін, Дмитро Воронов, Владислав Швед
Дніпровський національний університет залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна
м. Дніпро, Україна
I. ВСТУП
Будь-який транспортний засіб – це джерело підвищеної небезпеки. Умови праці на
залізничному транспорті досить специфічні: приблизно у 70 % працівників робота
пов’язана з тими чи іншими рухомими об’єктами, внаслідок чого підвищується ризик
отримання травм. Кожного року трапляється велика кількість нещасних та травматичних
випадків на автомобільних та на залізничних підприємствах.
Травма – це тілесне ушкодження, тобто порушення цілісності тканин і органів тіла
внаслідок зовнішніх впливів, які супроводжуються розладом функцій окремих органів або
всього організму. До травм відносять, наприклад, удари, переломи, поранення. Виробнича
травма – це травма, яка отримана працівником на виробництві і викликана недотриманням
вимог
охорони
праці.
Сукупність
виробничих
травм
називають виробничим
травматизмом. Випадок, що викликав травму, вважають нещасним випадком.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В роботі [1] проведено аналіз впливу людського фактору на виникнення транспортних
ризиків. В дослідженні [2] постають питання забезпечення безпеки працівників на
автомобільному транспорті. Прогнозуванню наслідків виникнення надзвичайних ситуацій
на залізничному транспорті, зокрема при перевезенні небезпечних вантажів присвячена
праця [3].
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Загальноприйнята класифікація причин виробничого травматизму виглядає наступним
чином:
1). Технічні причини обумовлені конструкційними недоліками машин і механізмів,
відсутністю в них засобів захисту, контролю і регулювання. Ці причини інколи називають
конструктивними або інженерними;
2). Організаційні причини – порушення правил безпеки експлуатації обладнання і
виконання технологічних процесів, недостатня кваліфікація працівників, виконання ними
робіт не за спеціальністю, неякісне проведення інструктажів, недостатня ефективність
контролю стану охорони праці посадовими особами тощо;
3). Психофізіологічні причини, до котрих відносяться фізичні, нервово-психічні
перевантаження працюючих.
4). Санітарно-гігієнічні причини – недостатня освітленість робочих місць, наявність
шуму, вібрації, несприятливих метеорологічних чинників та т. і.;
5). Особистісні причини – грубі помилки в роботі, пов’язані з фізіологічним,
психофізичним або хворобливим станом працівника.
Людина може припускатися помилок у своїх діях внаслідок фізичного, статичного або
динамічного перевантаження, розумового перенапруження, перенапруження аналізаторів
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(зорового, слухового, тактильного), монотонності праці, стресових ситуацій, хворобливого
стану. Травму може викликати незадовільність анатомо-фізіологічних і психічних
особливостей організму людини залежно від характеру виконуваної роботи. У сучасних
складних технічних системах управління, в конструкціях машин, приладів і систем
управління ще недостатньо враховуються фізіологічні та антропологічні особливості і
можливості людини.
Найбільше травм на автомобільних підприємствах стається на стадіях: підготовка
автомобілів до технічного огляду поточного ремонту; безпосереднього виконання робіт;
випробувань і перевірок систем автомобілів; заправки автомобілів паливно-мастильними
матеріалами і спеціальними рідинами; зберігання та транспортування автомобілів, деталей,
агрегатів і матеріалів; видалення і знешкодження відходів виробництва.
При роботі з транспортом завжди виникає багато небезпечних факторів, що призводять
до травматизму та нещасних випадків. Зокрема, до небезпечних факторів робочого
середовища на залізниці відносять: рухомі об’єкти (рухомий склад, машини, механізми,
крани, внутрішньоцеховий транспорт); електричний струм; електричні мережі;
електроустановки, трансформатори, розподільники, рухомий склад.
Найбільше випадків травматизму (52,2 %) на залізничному транспорті трапляється з
організаційних причин, а саме: незадовільна організація та незадовільний контроль робочого
процесу порушення технічного процесу; незадовільний стан робочих місць; незастосування
засобів індивідуального захисту.
Далі найбільше випадків травматизму трапляється завдяки людському фактору
(31,5 %): порушення трудової та виробничої дисципліни; порушення правил дорожнього
руху; порушення вимог інструкцій з охорони праці; свідоме недотримання правил безпеки.
Далі травматизм по технічним причинам (5,9 %): використання несправних машин,
механізмів та обладнання; незадовільний стан споруд.
Далі травматизм, який стався з причин впливу зовнішніх чинників (6 %).
Та найменше всього причин травматизму через неякісне навчання правилам безпеки
(4,4 %).
IV. ВИСНОВКИ
Незадовільна організація праці зумовлює надмірні фізичні і нервові перевантаження,
що прискорює стомлюваність робітників. У такому стані знижується чутливість до різних
подразників виробничого середовища, притуплюється увага, пильність. Це призводить до
того, що ближче до кінця робочої зміни різко підвищується кількість нещасних випадків,
причинами яких є помилкові дії потерпілих.
Найбільш характерними причинами виникнення травматизму на автомобільному
транспорті є: відсутність або проведений в недостатньому обсязі інструктаж працюючого
щодо вимог охорони праці; порушення технологічного процесу; несправність обладнання,
пристроїв та інструменту або його невідповідність умовам виконуваних робіт; відсутність
огороджень, попереджувальних або забороняючих написів; невідповідність виконуваній
роботі або недбале використання спецодягу; недостатнє освітлення; низький рівень технічної
культури виробництва.
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I. ВСТУП
Умови праці – це сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу,
які здійснюють вплив на здоров’я і працездатність людини в процесі праці. Трудовий процес
визначається показниками важкості та напруженості праці.
Важкість праці – це така характеристика трудового процесу, що відображає переважне
навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні системи організму (серцевосудинну, дихальну тощо), що забезпечують його діяльність. Напруженість праці –
характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на центральну
нервову систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В роботі [1] при аналізі системи обслуговування поїздопотоків локомотивами особлива
увага відведена саме локомотивним бригадам. Згідно до [2] вивчення впливу людського
фактору на виникнення транспортних ризиків є надзвичайно важливим інструментом
забезпечення безпеки руху. Від прийнятих рішень працівниками локомотивних бригад
напряму залежать можливість виникнення
надзвичайних ситуацій на залізничному
транспорті та її наслідки при перевезенні небезпечних вантажів [3].
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Гігієнічна класифікація праці необхідна для оцінки конкретних умов та характеру праці
на робочих місцях. Оцінка умов праці проводиться на підставі "Гігієнічної класифікації умов
праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища,
важкості та напруженості трудового процесу". Цей документ потрібен для оцінки
конкретних умов та характеру праці на робочих місцях. На основі такої оцінки приймаються
рішення, спрямовані на запобігання або максимальне обмеження впливу несприятливих
виробничих факторів. Гігієнічна класифікація праці зазначена у державній санітарній нормі:
«Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів
виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».
Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці розподіляються на 4
класи:
1 клас – оптимальні умови праці – такі умови, при яких зберігається не лише здоров’я
працюючих, а створюються передумови для підтримування високого рівня працездатності.
2 клас – допустимі умови праці – характеризуються такими рівнями факторів
виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних
нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму
відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни та не
чинять несприятливого впливу на стан здоров'я працюючих і їх потомство в найближчому та
віддаленому періодах.
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3 клас – шкідливі умови праці – характеризуються наявністю шкідливих виробничих
факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на
організм працюючого та (або) його потомство.
 1-й ступінь – умови праці, що характеризуються такими відхиленнями від гігієнічних
нормативів, які, як правило, викликають функціональні зміни, що виходять за межі
фізіологічних коливань та найчастіше сприяють зростанню захворюваності з тимчасовою
втратою працездатності;
 2-й ступінь – умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів
виробничого середовища і трудового процесу, які здатні викликати стійкі функціональні
порушення, призводять у більшості випадків до зростання захворюваності з тимчасовою
втратою працездатності, підвищення частоти загальної захворюваності, появи окремих ознак
професійної патології;
 3-й ступінь – умови праці, що характеризуються такими рівнями шкідливих факторів
виробничого середовища і трудового процесу, які призводять до підвищення рівнів
захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та розвитку, як правило, початкових
стадій професійних захворювань;
4 клас – небезпечні (екстремальні) – умови праці, що характеризуються такими
рівнями факторів виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни (або ж її
частини) створює високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень,
отруєнь, каліцтв, загрозу для життя.
Гігієнічна класифікація використовується для: установ, що здійснюють контроль за
дотриманням санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів на робочих місцях, а також
проводять оцінку умов праці при атестації робочих місць (установи санепіднагляду.
організації, що акредитовані та атестовані на право вимірювання і оцінки факторів
виробничого середовища і трудового процесу); установ, що здійснюють медичне
обслуговування працюючих (медико-санітарні частини, центри профпатології, центри
медицини праці, поліклініки та ін.); роботодавців усіх організаційно-правових форм та форм
власності; працівників (з метою отримання повної інформації про умови праці на своїх
робочих місцях як при влаштуванні на роботу, так і в процесі трудової діяльності); органів
соціального і медичного страхування у тих випадках, коли тарифи відрахувань залежать від
ступеня шкідливості та небезпечності умов праці і завданої шкоди здоров'ю.
До показників, що характеризують напруженість праці, належать: інтелектуальні;
сенсорні; емоційні навантаження; ступінь монотонності навантажень; режим роботи.
Професійна діяльність працівників локомотивних бригад характеризується підвищеною
небезпекою. Психоемоційна напруга створюється усвідомленням відповідальності за життя
людей, збереження коштовних вантажів та самого транспортного засобу, попередження
наїздів та аварій.
Показники, що характеризують напруженість праці локомотивних бригад:

сенсорні – постійний нагляд за станом шляху, контактної мережі, показаннями
швидкостеміра та приладів, які відображають стан основних систем локомотива (81,74 % при
нормі 51-75%) ;

інтелектуальні – сприймання сигналів (інформації) та їх оцінка, розподіл
функцій за ступенем складності завдання, характер виконуваної роботи);

емоційне навантаження – особистий ризик, небезпека, відповідальність за
інших осіб, робота в умовах дефіциту часу та інформації з підвищеною відповідальністю за
кінцевий результат;

режим праці (змінність праці) – нерегулярна змінність з роботою у нічний час.
IV. ВИСНОВКИ
Визначення загальної оцінки умов праці базується на диференційованому аналізі
визначення умов праці для окремих факторів виробничого середовища і трудового процесу.
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За даних умови праці працівників локомотивних бригад згідно з гігієнічною класифікацією
за параметрами напруженості трудового процесу оцінено як шкідливі (3 класу 2 ступеня).
Вплив напруженої праці на організм людини: навантаження на центральну нервову
систему й органи чуття, мала рухливість, порушення сну, порушення нормального перебігу
фізіологічних процесів, психоемоційна нестабільність.
Для того, щоб люди знаходили щастя в своїй роботі, необхідно 3 умови: робота
повинна бути їм під силу, вона не повинна бути виснажливою і її обов’язково повинен
супроводжувати успіх.
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I. ВСТУП
Стан справ з охороною праці у світі стає все більш актуальною проблемою як для
профспілок, так і для міждержавних структур, насамперед Міжнародної організації праці
(МОП). МОП розглядає цю тему як частину своєї Програми гідної праці.
Багато уваги приділяється питанням охорони праці та здоров’я на виробництві у
Європейському Союзі і країнах, що входять до нього. У структурі ЄС є кілька органів, які
спеціально займаються проблемами трудового життя. З числа тем, що особливо
досліджуються у ЄС, відзначимо проблему стресів на робочому місці.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В ЄС особлива увага приділяється створенню для осіб з обмеженими можливостями
безбар’єрних маршрутів для пересування, з цієї причини в статті [1] проведено аналіз
доступності вокзалів АТ «Українська залізниця» для людей з обмеженими можливостями. В
дослідженні економічної доцільності автомобільних перевезень розглядаються питання,
пов’язані з необхідністю впровадження в країні корпоративної соціальної відповідальності за
досвідом країн-членів ЄС [2].
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Згідно з даними МОП, щороку в світі реєструється приблизно 270 млн нещасних
випадків, пов’язаних з трудовою діяльністю людини, і 160 млн професійних захворювань. На
виробництві гине майже 354 тис. працівників, з них у країнах з розвиненою ринковою
економікою – 16,2 тис, у колишніх соц.країнах – 21,4 тис, у Китаї – 73,6 тис, в Індії – 48,2
тис, в інших країнах Азії і Тихого океану – 83 тис, у країнах Близького Сходу – 28 тис, у
країнах Африки південніше Сахари – 54,7 тис, у країнах Латинської Америки та Карибського
басейну – 28,6 тис.
До цих даних необхідно додати кількість тих, хто одержав профзахворювання і вибув з
виробничого процесу, – цей показник у 2004 р. становив 2,2 млн. осіб, причому серед
захворювань 32 % становили онкологічні, 23 % – серцево-судинні, 19 % – травматологічні,
17 % – інфекційні.
Найбільш «питущими» країнами визнано Ірландію (12,3 л чистого алкоголю на рік на
одного дорослого жителя), Румунію (11,7 л) і Швецію (10 л). У Фінляндії з причин,
пов’язаних із вживанням алкоголю, щороку втрачається близько 5 млн. робочих годин, або
2,5 робочого дня на одного працівника. За даними ВООЗ, у 2002 р. у країнах ЄС із
вживанням алкоголю було пов’язано 600 тис. нещасних випадків на виробництві зі
смертельними наслідками, їх середньорічне зростання перевищує 7 %.
У Європейському Союзі соціальний діалог став прогресивною частиною загальної
стратегії, яка забезпечила конкурентоспроможну позицію Європи у стосунках з основними
партнерами у світі.
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Однією з найхарактерніших особливостей розвитку політичних і соціальних процесів у
країнах, які взяли орієнтацію на членство в ЄС, стало широке застосування вже успішно
випробуваних на практиці форм соціальної демократії з участю громадян в ухваленні
політичних і економічних рішень, контролю за їх реалізацією у важливих напрямах
політичної діяльності владних інститутів.
Проблеми форм регулювання відносин у суспільстві найбільше зосереджуються
сьогодні у сфері економіки, адже в основі добробуту мають бути такі механізми регуляції,
які сприяли б ефективному розв’язанню економічних питань в інтересах усього суспільства.
У сфері соціально-трудових відносин такою формою демократичного регулювання,
прийнятою для всіх її суб’єктів, став соціальний діалог.
В Україні, згідно з законом «Про соціальний діалог в Україні», який набрав чинність з
18.01.2011 р., передбачено формування порядку утворення, склад та організацію роботи
Національної тристоронньої соціально-економічної ради та територіальних соціальноекономічних рад у регіонах.
Роль соціальних партнерів у реалізації стратегії зайнятості є вирішальною. Вони несуть
головну відповідальність за проведення модернізації методів організації праці: ведення
переговорів і виконання на всіх відповідних рівнях угод, спрямованих на модернізацію
методів організації праці, сприяння досягненню необхідного балансу між гнучкістю та
гарантією роботи, підвищення якості робочих місць (запровадження нових технологій, нових
форм роботи тощо).
Соціальні партнери завжди володіють інформацією про ринок праці, що дуже важливо
для успішного проведення політики зайнятості, і є головними учасниками ефективного
виконання погодженої політики. Всі залучені сторони мають доступ до надійних
статистичних даних, іншої потрібної інформації та технічні можливості для виконання
покладених на них завдань.
Оскільки заробітна плата визнана основою забезпечення сім’ї годувальника, одним із
традиційних засобів соціального захисту найманих працівників, є конвенції, спрямовані на
захист їхніх вимог у разі неплатоспроможності роботодавця. Запроваджено новий
інструмент захисту таких вимог – гарантійні фонди.
Політику оплати праці ЄС розглядає як частину макроекономічної політики,
спрямованої на збереження стабільності цін, особливо із запровадженням Єврозони.
Зростання заробітної плати в зазначених державах має відображати різні економічні ситуації
та ситуації у сфері зайнятості. Уряд зобов’язаний створювати сприятливі умови для ведення
соціальними партнерами переговорів про заробітну плату, які мусять надзвичайно
відповідально діяти і укладати угоди відповідно до загальних принципів, передбачених
засадами економічної політики.
Членство в ЄС і економічна глобалізація означають, що працівники підприємств та їхнє
керівництво мають швидко пристосовуватися до вимог міжнародної конкуренції, а також до
циклічних та структурних змін. Мобільність робочої сили і нові моделі організації праці
повною мірою впливають на гарантію зайнятості.
В ЄС близько 50 % міжнародних норм МОП, прийнятих Міжнародною конфедерацією
праці, так чи інакше стосуються охорони здоров’я. В 1974 році створено Консультативний
комітет з питань безпеки, гігієни праці та охорони здоров’я на робочих місцях, що має
тристоронню структуру, завдання якого полягає у наданні допомоги Європейській комісії та
активізації співпраці між національною адміністрацією, профспілками й організаціями
роботодавців.
Україна є членом Міжнародної організації праці. Вона ратифікувала 63 конвенції МОП,
із них 14 – за роки незалежності. Положення цих конвенцій лягли в основу чинного в Україні
законодавства, що регулює соціально-трудові відносини.
Згідно з Маастрихтським Договором, ЄС базується на трьох стовпах:
1. Повноваження першого стовпа дуже широкі, а саме: спільний внутрішній ринок,
тобто вільний рух осіб, капіталу, товарів та послуг, митний союз, спільна торговельна
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політика, спільна сільськогосподарська політика та політика рибальства, спільна
транспортна та енергетична політика та ін.
2. Другий стовп – це Спільна Зовнішня Політика та Політика Безпеки (СЗППБ). Її
завданням є зміцнення єдності та незалежності Європи, що повинно сприяти збереженню
миру, безпеки, прогресу на цілому континенті та в світі. Цілі СЗППБ: охорона спільних
цінностей, життєвих інтересів, незалежності та цілісності ЄС
3. Третій стовп – співпраця у сфері юстиції та внутрішніх справ.
Більшість вимог ЄС з охорони праці й здоров’я трудящих викладено у відповідних
директивах, які є основою для обов’язкової розробки в країнах Союзу власного
законодавства, що забезпечує підтримку єдиного рівня охорони й гігієни праці у країнах ЄС.
Це положення стосується й ергономіки, яка є одним із важливих напрямків охорони праці.
Вимоги про те, якою має бути ергономіка в країнах ЄС, закріплено в законодавстві
Союзу й, насамперед, у директиві № 89/391 «Про заходи щодо поліпшення безпеки й
здоров’я трудящих». Відповідно до неї роботодавці зобов’язані оцінювати виробничі ризики
й забезпечувати вжиття адекватних захисних і профілактичних заходів, гарантувати
відповідне навчання й інструктаж працівників з дотримання заходів безпеки, а також
надавати працівникам інформацію та консультації і дозволяти їм брати участь в обговоренні
всіх питань із забезпечення безпеки й гігієни праці.
Досить повно викладено вимоги ергономіки в директиві № 90/270/ЕЄС «Про
мінімальні вимоги до безпеки робіт з відеодисплейними терміналами», присвяченій безпеці
працівників, котрі працюють з комп’ютерами. Згідно з нею роботодавець зобов’язаний
проводити аналіз стану робочих місць, обладнаних комп’ютерною технікою, оцінювати їх з
погляду безпеки, нешкідливості й оснащеності засобами індивідуального захисту, які
запобігають ризику погіршення зору, появі хворобливих фізичних симптомів або ж
розумового стресу. Директива пропонує складати розпорядок робочого дня операторів таким
чином, щоб у їх роботі були перерви або переключення на інші види робіт.
IV. ВИСНОВКИ
Важливим питанням для соціального діалогу є запровадження і широке використання
так званих нетипових трудових відносин, таких, як неповний робочий день/тиждень,
контракти зайнятості з визначеним строком дії, випробні контракти. Правові рамки таких
видів трудових відносин визначаються після консультацій та за погодженням із соціальними
партнерами для узгодження інтересів сторін. Такі системи, в разі їх належного використання,
також можуть слугувати корисним інструментом для узгодження професійних та сімейних
обов’язків або для полегшення охоплення тих категорій працівників, які перебувають у
несприятливому становищі (молодь, працівники похилого віку, інваліди тощо) на ринку
праці.
Соціальний діалог на рівні секторів відіграв істотну роль у проведенні реструктуризації
багатьох галузей економіки, які зіткнулись із серйозними викликами нових технологій та
сильним конкурентним тиском внаслідок глобалізації. Тому альтернативи соціальному
діалогу у сфері соціально-трудових відносин для держави, що просувається на шляху до
вступу до ЄС, немає.
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До питання методики оцінки етапів
управління ризиками на підприємствах
Галина Нестеренко, Михайло Музикін, Світлана Бібік
Дніпровський національний університет залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна
м. Дніпро, Україна
I. ВСТУП
Облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці спрямовані (відповідно до
одержаної інформації) на розробку та прийняття управлінських рішень керівниками усіх
рівнів управління (від майстра дільниці до керівника підприємства). Суть даної функції
полягає у системному обліку показників стану охорони праці, в аналізі отриманих даних та
узагальненні причин недотримання вимог законів та нормативно-правових актів, а також
причин невиконання планів з охорони праці з розробкою заходів, направлених на усунення
виявлених недоліків.
Аналізуються матеріали: про нещасні випадки та професійні захворювання; результати
всіх видів контролю за станом охорони праці; дані паспортів санітарно-технічного стану
умов праці в цеху (на дільниці); матеріали спеціальних обстежень будівель, споруд,
приміщень, обладнання тощо.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В праці [1] наголошується на обов’язковому врахуванні людського фактору під час
визначення ризиків. Дослідження [2, 3] розглядають планування транспортного процесу
шляхом управління ризиками. Ризикоорієнтований підхід в управлінні підприємствами стає
необхідною вимогою сучасності.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз та оцінку стану умов і безпеки праці забезпечують служби охорони праці
обласної та районних державних адміністрацій, виконкому, міських, селищних і сільських
рад та служби охорони праці підприємства. Основою для аналізу та оцінки показників стану
умов та безпеки праці є "Єдина державна система показників умов і безпеки праці", дані про
травматизм на виробництві та професійні захворювання, пожежі, дорожньо-транспортні
пригоди й аварії.
Основними показниками обліку на всіх рівнях є: рівень виробничого травматизму;
рівень профзахворювань; рівень захворювань, пов’язаних з умовами праці; кількість
працюючих у незадовільних умовах праці; кількість обладнання, що не відповідає вимогам
нормативних актів про охорону праці; кількість технологічних процесів, що не відповідають
вимогам нормативних актів про охорону праці; кількість аварійних будівель і споруд;
забезпеченість засобами індивідуального захисту; забезпеченість санітарно-побутовими
приміщеннями; витрати на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища; витрати на повне відшкодування збитків потерпілим від нещасних випадків та
профзахворювань (або витрати на соціальне страхування від нещасних випадків та
профзахворювань); витрати на розслідування та ліквідацію наслідків аварій та нещасних
випадків і профзахворювань.
В результаті обліку, аналізу та оцінки стану охорони праці вносяться доповнення та
уточнення до оперативних, поточних та перспективних планів роботи з охорони праці, а
Прикладні науково-технічні дослідження, Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 року
419

також — по стимулюванню діяльності окремих структурних підрозділів, служб, працівників
за охороною праці, які будуть розглянуті окремо.
Відповідно до загальноприйнятого розуміння, ризик – імовірність заподіяння шкоди з
урахуванням її важкості.
Оцінювання ризику – засноване на результатах аналізу ризику процедура перевірки, що
встановлює, чи не перевищується припустимий ризик.
Аналіз ризику – систематичне використання інформації для виявлення небезпеки та
оцінки ризику.
Залишковий ризик – ризик, що залишається після застосування захисних заходів.
Припустимий (допустимий) ризик – це ризик, що зменшений до рівня, який організація
може допустити, з огляду на її легальні зобов'язання та її власну політику в галузі
професійної безпеки і здоров'я.
Перший етап управління ризиками – це виявлення можливості виникнення небезпечних
ситуацій для працівників з урахуванням їх можливих дій.
На другому етапі визначається ступінь базового ризику виникнення небезпечних
ситуацій. Оцінка базового ризику – загальний процес оцінки ступеню ризику, при якому
ігнорується існуюче управління ризиками.
Визначення ступеню тяжкості небезпечної події:
1. Ступінь тяжкості небезпечної події – Катастрофічна («5 балів»). Можливі наслідки –
груповий нещасний випадок; нещасний випадок із смертельними наслідками. Можливе
реагування та заходи з ліквідації наслідків – розслідування державними органами влади;
кримінальна відповідальність; штрафні санкції; зупинення робіт; анулювання ліцензії.
2. Ступінь тяжкості небезпечної події – Суттєва(«4 бали»). Можливі наслідки – стійка
втрата працездатності (каліцтво); тимчасова втрата працездатності понад 60 днів;
профзахворювання. Можливе реагування та заходи з ліквідації наслідків – розслідування
державними органами влади; кримінальна відповідальність; штрафні санкції згідно Кодексу
про адміністративні правопорушення (КпАП); можливе призупинення робіт.
3. Ступінь тяжкості небезпечної події – Незначна («3 бали»). Можливі наслідки –
травма, профзахворювання з втратою працездатності до 60 днів. Можливе реагування та
заходи з ліквідації наслідків – розслідування; штрафні санкції; можливе призупинення робіт.
4. Ступінь тяжкості небезпечної події – Мінімальна («2 бали»). Можливі наслідки –
травма без втрати працездатності; потреба у стаціонарній медичній допомозі; переведення на
легшу роботу. Можливе реагування та заходи з ліквідації наслідків – внутрішнє
розслідування; адміністративна відповідальність; штрафні санкції згідно КпАП.
5. Ступінь тяжкості небезпечної події – Незначна («1 бал»). Можливі наслідки –
інцидент. Можливе реагування та заходи з ліквідації наслідків – дисциплінарна
відповідальність.
Характеристика інтенсивності контакту з небезпекою:
А). Характеристика – постійний контакт з небезпекою («3 бали»). Інтенсивність
контакту працівника з небезпекою – постійно або декілька разів протягом робочої зміни при
виконанні виробничих операцій;
Б). Характеристика – епізодична можливість контакту з небезпекою («2 бали»).
Інтенсивність контакту працівника з небезпекою – один чи декілька разів на місяць при
виконанні небезпечних виробничих операцій;
В). Характеристика – мінімальний контакт з небезпекою («1 бал»). Інтенсивність
контакту працівника з небезпекою – один чи декілька разів на рік.
Третій етап управління ризиками – розробка, планування та впровадження заходів
щодо зменшення ризиків, які враховують результати оцінки ступеню базового ризику.
IV. ВИСНОВКИ
Процедура передбачає всебічний розгляд технологічного процесу з погляду на
безпечність та нешкідливість для працівників з урахуванням усіх аспектів, а також виявлення
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шкідливих і небезпечних виробничих чинників, що діють у виробничому середовищі та
можуть призвести до небезпечної події.
Характеристика імовірності виникнення небезпечної події в балах, тобто індекс
імовірності небезпечної події визначається шляхом експертного оцінювання на основі
якісної оцінки імовірності.
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Технологія використання золи мулових осадів
у складі будівельних сумішей
Євген Музира
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
I. ВСТУП
В умовах енергодефіциту на підприємствах галузі промисловості будівельних матеріалів
України загострюються питання розробки і впровадження нових низько-енергоємних технологій
виробництва. Ресурсозбереження для технологічних циклів випуску збірних виробів на
підприємствах виробничої бази будівельної галузі є головним вектором у розвитку
конкурентоздатної господарської діяльності. Широкомасштабні запровадження сучасних
конкурентоспроможних науково-інженерних рішень на етапах проектування і створення будівель
і споруд також спрятиме скороченню експлуатаційних витрат для самих об’єктів нерухомості.
Існуючі темпи невпинного нарощування обсягів техногенного забруднення довкілля суттєво
впливає на зниження комфортності умов проживання для мешканців крупних населених
пунктів. Серед джерел забруднення екосистеми значну увагу привертають осади стічних вод
мереж міських каналізацій. Такі продукти комунальних мереж є величезною небезпекою як
сьогодні так і в майбутньому, адже їхня регенерація або самоочищення у водному
середовищі протікають надто повільно і мають глобальне значення для забезпечення
безпечних умов для проживання. Екологічний стан довкілля в Україні є на сьогодні однією з
найгостріших соціально-економічних проблем, що прямо чи опосередковано стосуються
кожної людини. В сучасних умовах захист довкілля став предметом особливої уваги органів
влади на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, громадських рухів та
засобів масової інформації. [1-3].
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Актуальність проблем з розробки і впровадження інженерно-технічних заходів викликана
зростанням шкідливих навантажень на довкілля. Відомо, що мережі центрального
водозабезпечення використовуються для потреб майже 70% населення України. Джерелами
водопостачання є природні водойми - близько 80% води, а решта 20% використовують воду з
підземних джерел. На територіях комунальних підприємств створені спеціальні полігони для
збирання і очищення стічних вод мереж міських каналізацій. Протягом тривалого періоду
зберігання на мулових полях стічні води перетвоюються в так звані осади (напівсухі
залишки), які систематично накопичуються, практично не переробляються і несуть
потенційну загрозу забруднення навколишнього середовища.
Протягом тривалих періодів експлуатації комунальними підприємствами мулових полів
міських очисних споруд у багатьох містах накопичилося велика кількість мулових осадів
(МО). Ці МО мають високу вологість, неоднорідний склад і властивості, містять мінеральні
та органічні речовини, які здатні швидко розкладатися. Такі маси відносяться до важко
фільтрованих, вони можуть містити небезпечні токсичні речовини, солі важких металів,
бактеріальне забруднення. Тільки на території України кількість накопиченого МО
перевищує 5 млрд. т, до яких щороку додається ще 3 млн. т нових осадів. Протягом довгих
періодів експлуатації мулових полів комунальних підприємств небуло впроваджено
раціональних технологічних способів утилізації відходів. В переважній більшості випадків
використовували традиційний спосіб кондиціювання мас осадів стічних вод шляхом
технологій природного та штучного механічного зневоднення для подальшого збереження в
мулонакопичувачах. В процесі довготривалих періодів витримування відходів на територіях
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мулових полів під впливом природніх процесів відбувалось часткове знезаражування мас
МО і їхня біодеградація.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Запропонована технологія рециклінгу мас МО є використання їх для отримання теплової
енергії. Високий вміст органічних речовин дозволяє розглядати ОСВ як джерело
відновлювальних ресурсів. Концентровані органічні і неорганічні речовини в осаді при
дефіциті кисню розкладаються, перетворюючись в метан і кінцеві неорганічні продукти.
Основними перевагами зброджування є стабілізація осаду, зменшення його обсягу і
виробництво біогазу. Залишковим продуктом технології утилізації МО є мінеральні порошки
– зола, яка складає до 20 % мас від початкової маси МО. Отримані дрібнозернисті порошки
золи в технології переробки МО в подальшому можуть використовуватись для виготовлення
будівельних сумішей. Впровадження таких технологій рециклінгу МО сприятиме
зменшенню шкідливих екологічних навантажень [4-6].
Відомі технології використання золи як добавки-заповнювача будівельних розчинів
підтверджують можливість проведення експериментальних досліджень технологій
рециклінгу золи МО у складі будівельних матеріалів [5-8]. Для вивчення можливості
використання золи, як продукту переробки МО, в будівельних матеріалах проведено аналіз її
мінералогічного складу. Згідно результатів досліджень проведених авторами , основними
компонентами зольних мас є SiO2 (27,3-35,7 % мас), Al2O3 (8,7-9,3 % мас), Fe2O3 (11,4-13,6 %
мас), CaO (12,5-15,6 % мас) [2-3]. Отриманий зольний компонент характеризується
дрібнозернистим фізичним станом з середнім значенням насипної густини 980 – 110 кг/м3.
Попередньо було прийнято програму досліджень з вивчення впливу золи МО як добавки у
складі будівельних розчинів. Експериментальні дослідження впливу добавки золи на фізикомеханічні характеристики будівельних розчинів і бетонів проводились для різних складів
сировинних сумішей. Так: для серії 1 прийнято стандартний склад будівельних розчинів; для
серії 2 – замість 5% портландцементу додавали 5% золи; для серії 3– замість 10%
портландцементу додавали 10% золи; для серії 4 – замість 15% портландцементу додавали
15% золи. Після формування, зразки пропарювались і тверднули на протязі 28 діб в
нормальних умовах. В таблиці 1 наведено відносні значення характеристик будівельних
виробів.
Таблиця 1 – Результати досліджень фізико-механічних характеристик зразків-моделей
будівельних матеріалів
Характеристики
Відносні показники характеристик зразків окремих серій, %
зразків-моделей контрольні вміст золи 5%
вміст золи
вміст золи вміст золи
мас
10% мас
15% мас
20% мас
Міцність при
стисканні
100
111
118
110
101
(дрібнозернистий
бетон)
Міцність при
стисканні
100
125
128
116
98
(бетон)
Водопотреби
100
95
91
88
85
суміші
Середня густина
100
106
108
111
118
виробів
Наведені в таблиці 1 відносні показники зміни фізико-механічних характеристик
зразків-моделей будівельних виробів, виготовлених з використанням золи МО, як
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вторинного продукту переробки осадів стічних вод комунальних підприємств.
Підтверджують доцільність провадження таких технологічних рішень на підприємствах
будівельної галузі. Повторний рециклінг отриманих продуктів піролізу органічних мас
побітових відходів забезпечить вирішення важливих екологічних. Економічних і соціальних
проблем для будь-якого регіону України.
IV. ВИСНОВКИ
Проведені аналітичні обґрунтування використання техногенного продукту як добавки у
будівельних розчинах і експериментальні дослідження зразків-моделей будівельних виробів,
виготовлених з різним вмістом золи МО підтверджують можливість впровадження нової
ресурсозберігаючій технології виготовлення будівельних виробів. Запропоновані технічні
рішення сприятимуть вирішенню важливих економічних, екологічних і соціальних проблем
крупного населеного пункту і сприятимуть розвитку ресурсозберігаючих технологій в
будівництві.
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Обґрунтування ефективності впровадження
композитних опор в електричні мережі
України
Оксана Довгалюк, Роман Бондаренко, Іван Яковенко
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
м. Харків, Україна
I. ВСТУП
Аналіз технічного стану обладнання електричних мереж України показує, що значна
частина повітряних ліній електропередачі (ПЛ) експлуатується понад 40 років [1] і потребує
найскорішої реконструкції для забезпечення необхідного рівня надійності електропостачання
споживачів. В такій ситуації доцільним є використання нових технологій і сучасного
обладнання при розробці варіантів реконструкції електричних мереж. Одним з таких рішень
є застосування опор з композитних матеріалів, які останнім часом набувають активного
поширення в багатьох країнах світу завдяки комплексу переваг композитних матеріалів у
порівнянні з традиційними матеріалами, що використовуються для опор (дерево, метал,
залізобетон). До таких переваг відносяться простота конструкції, кращі механічні
характеристики, мала вага, високі діелектричні властивості, спрощене технічне
обслуговування, тривалий термін служби. У той же час опори з композитних матеріалів
мають значну вартість, що призводить до необхідності вкладання значних коштів у проекти з
їх використанням. У зв’язку з цим для енергетики України набуває актуальності питання
економічного обґрунтування ефективності застосування опор з композитних матеріалів, яке
повинно враховувати особливості роботи електричних мереж в умовах енергетичного ринку.
II. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В останні роки багато уваги вчених і фахівців приділяється питанням, пов’язаним з
особливостями та перспективами застосування опор з композитних матеріалів при
реконструкції давно функціонуючих і при проектуванні нових ПЛ. Велика кількість робіт
присвячена питанням ефективності використання композитних опор в електричних мережах
різних класів напруги [2-5]. Багато досліджень присвячено вивченню ізоляційних
властивостей композитних матеріалів і особливостей їх застосування для високовольтних ПЛ
[6], розробці нових рішень щодо захисту ПЛ від ударів блискавки [7], дослідженню різних
методів заземлення композитних опор і стійкості даних опор до впливу грозової активності
[8]. У той же час розгляд питання економічного обґрунтування застосування опор з
композитних матеріалів в умовах реальної експлуатації вимагає врахування особливостей
функціонування енергетичної галузі держави і специфіки експлуатації електричних мереж.
III. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В даний час опори з композитних матеріалів активно впроваджуються енергетичними
компаніями в багатьох країнах світу: США, Канаді, Норвегії, Китаї, Австралії, Туреччини, Росії,
Німеччини, Польщі, Італії, Індії, Ісландії, Швеції, Японії та ін. Вони застосовуються в
електричних мережах різних класів напруги: від опор для освітлювальних мереж напругою
0,4 кВ до магістральних ліній електропередачі напругою 500 кВ. Слід зазначити, що найбільш
інтенсивно використання композитних опор відбувається в регіонах зі складними кліматичними
і природними умовами експлуатації, причому більшість проектів щодо заміни застарілих опор
на композитні реалізовано в електричних мережах середнього та високого класів напруги.
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На сьогоднішній день для України питання використання композитних опор є не
вирішеним, оскільки не затверджені нормативні документи, які дозволяють проводити
розрахунок і обґрунтовувати проектні рішення для ПЛ з композитними опорами. У той же
час використання таких опор в енергетичній системі України дає можливість отримати
значний позитивний ефект завдяки зниженню витрат на обслуговування і ремонт
електричних мереж, зниження втрат, підвищення грозоупорності і зменшення габаритних
розмірів ліній електропередачі. У свою чергу, практична реалізація даних питань вимагає
детального технічного й економічного обґрунтування.
В якості критерію ефективності застосування композитних опор для електричних
мереж доцільно використовувати сумарні витрати на впровадження й експлуатацію ПЛ:
ВПЛ  ВВЗД  Векспл  Вее ,
(1)
де ВВЗД – витрати на відведення земельних ділянок під об’єкт енергетичного будівництва;

Векспл – витрати на експлуатацію ПЛ; Вее – витрати на технічні втрати електричної енергії
при її транспортуванні.
Витрати на відведення земельної ділянки під ПЛ включають складові послуг для
відведення земельних ділянок з урахуванням їх вартості:
N

ВВЗД   К посл i  Спосл i ,

(2)

i

де К посл i – послуги для відведення земельних ділянок, до яких відносяться вишукувальні і
археологічні роботи по трасі ПЛ, збитки і витрати сільськогосподарського виробництва і
лісогосподарського виробництва, встановлення меж земельних ділянок під опори ПЛ, розробка
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, складання звітів з експертної
грошової оцінки земельних ділянок, розробка детального плану території, відшкодування
вартості земельних ділянок, реєстрація права користування земельними ділянками, оформлення
відміток в земельному кадастрі та інші; Спосл i – вартість відповідної послуги.
Витрати на експлуатацію ПЛ визначаються за виразом:
Векспл  Вбуд  Вобсл  В рем ,
(3)
де Вбуд – витрати на будівництво ПЛ; Вобсл – витрати на обслуговування ПЛ; В рем – витрати
на ремонт ПЛ, які включають складові планового та аварійного ремонтів.
Витрати на технічні втрати електричної енергії при її транспортуванні визначаються з
урахуванням структури втрат:
M

Вее  W j  Сее ,

(4)

j

де W j – величина втрат електричної енергії в j-ій ПЛ; Сее – вартість електричної енергії.
Порівнюючи різні варіанти спорудження або реконструкції ПЛ, доцільним є розгляд
можливості використання опор різного типу, а також поєднання різних опор для однієї ПЛ в
певній пропорції, що успішно практикується в світовій енергетиці. Наприклад, на 4
композитні опори встановлюється 1 дерев’яна, що сприяє підвищенню механічної міцності
при зниженні витрат на спорудження і експлуатацію такої ПЛ.
Економічно доцільним буде той з порівнюваних варіантів, який характеризується
мінімальними сумарними витратами на впровадження й експлуатацію ПЛ.

ВПЛ  min .

(5)

Для електричних мереж України номінальною напругою 0,4-330 кВ були виконані
розрахунки запропонованого критерію ефективності застосування опор. Аналіз розрахунків
показав, що не зважаючи на високу вартість композитних опор у порівнянні з іншими
типами матеріалу опор, варіанти ПЛ з композитними опорами характеризувались
невеликими сумарними витратами на впровадження й експлуатацію. Причиною цього є той
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факт, що висока вартість композитних опор компенсується низькими витратами на
експлуатацію ПЛ, а також меншими витратами на відведення земельних ділянок через менші
габарити ПЛ і меншими витратами на втрати електричної енергії.
Мінімальними значеннями сумарних витрат на впровадження й експлуатацію
характеризувались варіанти поєднання різних типів опор для ПЛ. За результатами
розрахунків найбільш доцільними були варіанти поєднання композитних опор з дерев’яними
в пропорції 4/1 для електричних мереж напругою 0,4-10 кВ, композитних опор з
залізобетонними в пропорції 3/1 для електричних мереж напругою 20-110 кВ та композитних
опор з металевими в пропорції 3/1 для електричних мереж напругою 220 і 330 кВ.
IV. ВИСНОВКИ
Запропонований критерій обґрунтування ефективності впровадження композитних
опор в електричні мережі дозволяє кількісно оцінити різницю від застосування опор різного
типу в реальних умовах функціонування досліджуваного об’єкту. Його практичне
застосування дає можливість аналізувати проекти як спорудження, так і реконструкції ПЛ з
урахуванням особливостей функціонування енергетичної галузі України в умовах
лібералізованого енергетичного ринку і специфіки тривалого періоду експлуатації
електричних мереж.
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РІШЕННЯ
V Міжнародної науково-практичної конференції
«ПРИКЛАДНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ»
V Міжнародна науково-практична конференція «ПРИКЛАДНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ» пройшла в м. Івано-Франківську з 5 по 7 квітня 2021 року на базі Академії
технічних наук України. Співорганізаторами конференції є:
- Інститут модернізації змісту освіти
- Національний лісотехнічний університет України
- Connective Technologies LTD, Великобританія
У роботі цієї конференції приймали участь 262 вчені з 6 країн: України, Чеської
республіки, Словацької республіки, Молдови, Великобританії, Польщі, та, зокрема: 36
докторів наук, 120 кандидатів наук, 106 науковці-виробничники, викладачі, аспіранти та
студенти.
На конференції працювало 12 секцій технічного спрямування:
o Природничі науки
o Інформаційні технології
o Механічна інженерія
o Електрична інженерія
o Автоматизація та приладобудування
o Хімічна та біоінженерія
o Електроніка та телекомунікації
o Виробництво та технології
o Архітектура та будівництво
o Лісова та промислова інженерія
o Транспорт
o Міждисциплінарні наукові дослідження
В процесі роботи конференції відбувся обмін досвідом, науковими і практичними
досягненнями, визначені основні тенденції, перспективи розвитку наукових досліджень в
технічній галузі.
За результатами роботи конференції опубліковано збірник, який містить 156 тез
доповідей. Серед представлених доповідей особливо відзначаються роботи вчених, які
представляють 44 організації:
Україна
- Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України
- Національна металургійна академія України
- Національний університет «Львівська політехніка»
- Чорноморський національний університет імені Петра Могили
- Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
- Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
- Технологічний коледж державного вищого навчального закладу “Національний
лісотехнічний університет України”
- Вінницький національний технічний університет
- ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ»
- Національний лісотехнічний університет України
- Сумський національний аграрний університет
- Національний технічний університет КПІ ім. Ігоря Сік орського
- Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
- Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
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Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Одеський національний політехнічний університет
Центральноукраїнський національний технічний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет «Запорізька політехніка»
Український державний університет залізничного транспорту
Поліський національний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Академія технічних наук України
Київський національний університет будівництва і архітектури
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний авіаційний університет
Український державний хіміко-технологічний університет
Луцький національний технічний університет
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна
- Льотна академія Національного авіаційного університету
- Університет Короля Данила
- Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
- Харківський національний технічний університет сільського господарства імені
Петра Василенка
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
- Криворізький національний університет
- Ліцей імені Романа Шухевича
Чеська республіка
- IT Brains s.r.o.
Словацька республіка
- Словацький технічний університет у Братиславі
Молдова
- Institute of Power Engineering of Moldova
- Technical University of Moldova
Великобританія
- Connective Technologies LTD
Польща
- Люблінський політехнічний університет
Слід відзначити високий рівень прикладних досліджень учасників конференції,
роботи яких орієнтовані на вирішення актуальних наукових і практичних завдань у галузі
технічних наук.
За результатами роботи конференція рекомендує:
- розвивати співробітництво науковців різних країн у галузі технічних наук;
- збірник тез конференції надіслати у науково-технічні бібліотеки України;
- провести наступну міжнародну науково-практичну конференцію «ПРИКЛАДНІ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» в березні-квітні 2023 року в м. ІваноФранківську.
-

Голова оргкомітету V Міжнародної
науково-практичної конференції «ПРИКЛАДНІ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ»,
президент Академії технічних наук України,
доктор технічних наук
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