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Косенко М.А.
к. с.-х. наук, старший научный сотрудник  

ФГБНУ ВНИИО

ОЦЕНКА САМОНЕСОВМЕСТИМОСТИ  
РЕДЬКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЗИМНЕЙ

Ключевые слова: самонесовместимость, сорта, редька европейская зимняя.
Keywords: self-incompatibility, varieties, radish European winter,

Для индустриальной технологии семеноводства нужна селекция семенных 
растений на дружность цветения и созревания семян, неосыпаемость и легкую обмо-
лачиваемость плодов, высокую семенную продуктивность, выравненность по массе 
и энергии прорастания.

Предметом исследований были особенности генетического контроля само-
несовместимости и хозяйственных признаков редьки европейской зимней [1, с.43]

Создана селекционно-семеноводческая схема получения семян линий редь-
ки европейской за один год с использованием защищенного грунта.

Период хранения корнеплодов продолжался 5 месяцев, от уборки до высадки. 
Сохранность сортов варьировала от 73,0  до 92,0%. Меньшей лежкостью обладал 
сорт Осенняя Баварская, а наибольшей Чернавка. После завершения периода хра-
нения и оценки, здоровые наиболее выравненные по морфологическим признакам 
корнеплоды были высажены в обогреваемые пленочные теплицы.

У сорта Зимняя черная наблюдалось быстрое наступление основных фаз 
развития: стеблевание, цветение, образование стручков, а также созревание семян. 
Сорт Осенняя Баварская отличался медленным развитием, и поздним наступлением 
фазы стеблевания и бутонизации.

Уровень самонесовместимости (RS) редьки европейской определяли под-
счетом среднего количества семян в стручках, сформировавшихся в результате 
самоопыления цветков. Кроме того, оценивался уровень самонесовместимости в по-
томствах в процентах от количества семян, полученных при самоопылении цветков 
из полученных при самоопылении бутонов [2,с.5].

Величина среднего числа семян в стручке от опыления цветков колебалась от 
0,8 до 2,2 шт. (табл.) Размах варьирования среднего числа семян в стручке от опыления 
бутонов изменялась от 2,4 до 4,5 шт. Все образцы частично самонесовместимые, уро-
вень самонесовместимости находился в пределах 26,9 – 55,6 %.

Среди растений редьки сорта «Чернавка» часть с высокой самонесовмести-
мостью составила 33,3%. Количество растений со строгой самонесовместимостью и 
хорошей завязываемостью в бутонах – 16,6%.

У растений редьки зимней сорта «Вил Баликассир» среднее число семян в стручке 
от опыления цветков варьировало от 0 до 5,5 шт.; от опыления бутонов от 1,6 до 5,6 шт.

Число семян в стручке от опыления цветков у растений сорта «Сквирская 
черная» изменялось от 0,1 до 2,8 шт., от опыления бутонов колебалось от 2,7 до 3,5 шт. 
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Часть растений со строгой самонесовместимостью составила 33,3%. Доля растений с 
высокой самонесовместимостью и хорошей завязываемостью в бутонах –16,6%.

Проявление строгой самонесовместимости у растений редьки зимней сорт 
«Ночка» находилось в пределах 46,6%. Высокая самонесовместимость и хорошая 
завязываемость в бутонах составила 20 %.

Самонесовместимость у растений сорта «Сквирская белая» характеризова-
лось величиной среднего числа семян в стручке от опыления цветков. Колебание со-
ставило от 0,0 до 2,5 шт. Варьирование среднего числа семян от опыления бутонов от 
3,1 до 4,0 шт/стручок. Часть растений с высокой самонесовместимостью – 50%. Доля 
растений со строгой самонесовместимостью и хорошей завязываемостью в бутонах 
составила 33,3%.

У сорта «Зимняя черная» в среднем число семян в стручке от опыления цвет-
ков составило от 0,0 до 4,0 шт., от опыления бутонов колебалось от 1,6 до 5,4 шт. Рас-
тений с высокой самонесовместимостью 44,4%. Доля растений со строгой самонесов-
местимостью и хорошей завязываемостью в бутонах – 33,3%.

Литература:
1. Косенко М.А. Создание инбредных линий редьки европейской зимней на основе са-

монесовместимости. / Косенко М. А.//Вестник Донского государственного аграрно-
го университета. пос. Персиановский: изд-во ДонГАУ, №1(11), 2014 – с.43-48

2. Косенко М.А. Создание исходных линий на основе самонесовместимости для 
получения гибридов F1 редьки европейской (Raphanus sativus. L. var. sativus) //
Автореф. дис. канд. с.-х. наук. – М. – 2012. 22 с. 

Таблица  
Проявление самонесовместимости в пределах сортообразцов редьки европейской 
зимней, 2013 – 2014 гг.

№ п.п. Сорт
№ кат. 
ВИР

Среднее число семян в стручке от опыления, (шт.)

цветков бутонов RS%
1 Вил Баликассир 699 2,2 3,9 55,6
2 Осенняя Баварская 987 0,8 2,4 32,1
3 Зимняя черная 1781 0,9 3,2 29,8
4 Runder shvarren 2012 1,4 4,5 30,5
5 Сквирская черная 2024 1,2 3,3 37,0
6 Сквирская белая 2025 0,9 3,5 26,9
7 Ночка - 1,0 2,5 36,2
8 Чернавка - 1,6 2,7 55,6
Среднее 1,3 3,3 38,0
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Техника.
Нижняк Д.В.

магістр
Калганков Є.В.

ст. викладач
Дирда В.І.

д.т.н. проф. 
Дніпропетровський державний  

аграрно-економічний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ  
КОЛІНЧАТИХ ВАЛІВ АВТОТРАКТОРНИХ ДВИГУНІВ

Ключові слова: надійність, ймовірність, колінчатий вал, машина.
Keywords: reliability, probability, crankshaft, machine.

Сьогоднішнє сільськогосподарське виробництво важко уявити без машинно-
тракторного парку. Питома вага машинно-тракторного парку у вартості всіх осно-
вних засобів виробничого призначення складає в сільськогосподарських підпри-
ємствах приблизно 30 % [1]. Тому високопродуктивне і ефективне використання 
машинно-тракторного парку має велике народногосподарське значення. Але сучас-
ний стан машино-тракторного парку є спрацьованим на 65-80 %, а по деяким групам 
машин сягає 92-95 % [2].

Багато робіт присвячено підвищенню продуктивності машин, оптимального 
комплектування їх ефективного використання з метою підвищення продуктивності, 
це роботи таких вчених як, Н. А. Артеменко, Я. К. Білоусько, П. І. Гайдуцький, В.Ю. 
Ільченко, М. В. Калінчик, В. П. Мартьянов, П. Т. Саблук, В. Й. Шиян та ін.

Але використання машин без підтримання їх у роботоздатному стані немож-
ливе, і як ефективно не був би скомплектований машино-тракторний агрегат його 
ефективне використання все ж таки залежить від його надійності та здатності ви-
конувати поставлені задачі.

Основним агрегатом любої машини є її двигун, за різними даними на його 
долю припадає від 25 до 50 % всіх відмов машини [3, 4]. Дослідження відмов та поло-
мок двигуна вказують на те, що лімітуючими вузлами є колінчатий вал та циліндро-
поршнева група на їх долю припадає 35 – 40 % відмов, а їх ремонт поглинає майже 60-
65 % всіх витрат на ремонт тому дослідження надійності цих вузлів та пошук шляхів 
її підвищення є актуальним питанням.

Числові значення показників надійності визначають за результатами спосте-
режень за випробуваннями однотипних виробів (колінчаті вали двигуна ЯМЗ-238) у 
заданих умовах, фіксуючи наробіток конкретних виробів до першої відмови в годи-
нах роботи під навантаженням. Результати спостережень представляємо у вигляді 
інтервального статистичного ряду розподілу наробітку до першої відмови.

Інтервальний статистичний ряд емпіричного розподілу наробітку Т1 для за-
даних умов представлений в табл. 1. У цій же таблиці представлені значення частос-
тей mi/N і сума частостей Σ mi/N по окремим i-им інтервалам.
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Дані табл. 1 використовуємо для побудови графіків, що наочно характери-

зують емпіричний розподіл випадкової величини – гістограми та полігона розподілу 
наробітку.

Загальний вид гістограми й полігона представлений на рис. 1.
Найбільш загальною характеристикою розподілу, як дискретних так і безпе-

рервних величин є інтегральна функція розподілу F(T), що визначає ймовірність тої 
події, що випадкова величина Т буде менше або дорівнює наперед заданому значенню 
t. Інтегральна функція наробітку представлена у вигляді графіка рис.2.

Числові значення статистичних характеристик розподілу випадкової величи-
ни, таких, як середнє арифметичне значення Т1, вибіркове середнє квадратичне від-
хилення δ розраховуємо по наступних формулах [5]:

N
mTT i

ci1 ⋅Σ= = 210 г. (1)

( )
N
mTT i2

ci ⋅−Σ=δ = 73, 42 г. (2)

Розрахунок цих параметрів робимо за допомогою ПЕВМ. Результати розра-
хунків статистичних характеристик представлені в табл. 2.

Ступінь розсіювання випадкової величини визначаємо безрозмірною число-
вою характеристикою – коефіцієнтом варіації:

Рис. 1. Загальний вид гістограми й полігона

Таблиця 1. 
 Інтервальний статистичний ряд емпіричного розподілу комбайнів до першої відмови

Границі часткових інтервалів 0,5-1,6 1,6-2,7 2,7-3,8 3,8-4,9 4,9-6,0 6,0-7,1
Середини інтервалів, Т1, год. 1,05 2,15 3,25 4,35 5,45 6,55
Частоти mi 2 3 13 17 3 2
Частості mi/N 0,05 0,075 0,325 0,425 0,075 0,05
Накопичені частості Σ mi/N 0,05 0,125 0,45 0,875 0,95 1
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( ) 349,0
0210

42,73
tT CМ

=
−

=
−
δ

=ν , (3)

де tсм – величина зсуву зони розсіювання Т1 щодо нульового значення.
У нашому випадку ми застосовуємо закон розподілу Вейбулла.
Статичні оцінки ймовірності безвідмовної роботи Р(t) і інтенсивності відмов 

λ(t), колінчатих валів для i-их інтервалів підраховуємо по наступних рівняннях:

( ) ,
N
mNtP i

i

Σ−
=  (4)

( ) ( )i
i

i tNt
mt
⋅

=
∆

λ , (5)

де N – число виробів на початку випробувань, N = 40;
Σmi – число виробів, що доробили, до кінця i-го інтервалу;
λt – значення наробітку в частковому інтервалі;
N(t)i – число працездатних виробів до початку i-го часткового інтервалу.
Вихідні дані для розрахунків і результати розрахунків наведені в табл. 2.
Графік зміни довірчої ймовірності безвідмовної роботи Р(t) будуємо з ви-

користанням відповідних значень для статичних інтервалів з табл. 2. Загальний вид 
графіка показаний на рис. 2.

Між показниками ймовірності безвідмовної роботи інтегральною функцією 
розподілу існує зв’язок, обумовлений рівнянням

N
m1)t(P i

i
∑−= , (6)

Теоретична функція у випадку розподілу Вейбулла має вигляд:
Таблиця 2. 
 Визначення статистичних оцінок Р(t)i і λ(t)I

Показники
Значення показників по часткових інтервалах
0,5-1,6 1,6-2,7 2,7-3,8 3,8-4,9 4,9-6,0 6,0-7,1

Число відмов за інтервал, mi 2 3 13 17 3 2
Число виробів, що відмовили 
до кінця інтервалу, mi

2 5 18 35 38 40

Число не роботоздатних ви-
робів до кінця інтервалу, N(t)i

40 38 35 22 5 2

Статистична оцінка, P(t)i 0,95 0,875 0,55 0,125 0,05 0
Статистична оцінка, λ(t)I 0,04545 0,07177 0,33766 0,70248 0,54545 0,90909
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В
i

a
T

e1)t(F






−

−= , (7)

По [5] визначаємо значення коефіцієнтів В=3,14, Св=0,314, Кв=0,89 .

Коефіцієнт а визначається з виразу
А = δ ⁄ Св = 1,18/0,314 = 3,75 (8)

Значення теоретичної функції розподілу по часткових інтервалах представ-
лені в табл. 3.

Перевірку обраним зако-
ном і емпіричним розподілом на-
робітку до першої відмови можна 
провести з використанням одного із 
критеріїв згоди, що підтверджує або 
спростовує статичну гіпотезу про 
вид обраного теоретичного закону 
розподілу із прийнятим рівнем зна-
чимості β. Звичайно в розрахунках 
β приймають рівним 0.1, тобто до-
пускають тим самим в 10 випадках 
з 100 можливість помилки першого 
роду, пов'язаної з ризиком відкину-
ти правильну статистичну гіпотезу. 
Проводимо перевірку відповідності 
теоретичного й емпіричного розпо-
ділу за критерієм Колмогорова А.Н. 
Для цього визначаємо максимальне 
абсолютне значення різниці Dmax 
між емпіричною й теоретичною 
функціями розподілу, тобто

Таблиця 3. 
 Значення F(t) при нормальному розподілі

Часткові інтервали 0,5-1,6 1,6-2,7 2,7-3,8 3,8-4,9 4,9-6,0 6,0-7,1
Значення F(t) 0,021 0,171 0,489 0,809 0,964 0,997

Таблиця 4. 
Перевірка відповідності емпіричного й теоретичного розподілу наробітку виробів до 
першої відмови

Границі часткових інтервалів, г 0,5-1,6 1,6-2,7 2,7-3,8 3,8-4,9 4,9-6,0 6,0-7,1
Значення теоретичної функції F(t) 0,021 0,171 0,489 0,809 0,964 0,997
Значення експериментальної функції, Fэ(t)I 0,05 0,125 0,45 0,875 0,95 1
Різниця, D 0,029 0,046 0,039 0,066 0,014 0,003

Рис. 2. Експериментальна функція розподілу Fэ(t), 
теоретична функція розподлу Fт(t) та ймовірність 
безвідмовної роботи P(t)
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Dmax = max |Fэ(t)i – F(t)i|=|0,875 – 0,809| = 0,066 (9)
У нашомум випадку Dmax=0,066. Тоді розрахункове значення критерію

46,040066,0NDmax =⋅=⋅=λ  (10)

При цьому критерій Колмогорова становить Р(t) = 0,99 > 0,1 що говорить про 
правильність вибору закону розподілу.

При визначенні довірчих границь розсіювання середнього значення показ-
ника надійності для розподілу Вейбулла – Гнеденко скористаємося рівняннями:

3,14
1 1 3 3,855 0,83 3,632 . .в

нT Т r тис.г.= = ⋅ =  (11)

3,14
1 1 1 3,855 1,24 4,128 . .в

вT Т r тис г= = ⋅ =  (12)

де r1 і r3 – коефіцієнти Вейбулла, обумовлені по [5] залежно від α і N.
Таким чином, з імовірністю 0,9 можна стверджувати, що значення середньо-

го наробітку колінчатого валу до ремонту буде лежати в інтервалі 3,632...4,128 тис. г.
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Постановка задачи. Современный уровень развития силовой и 
микроэлектроники совместно с разработками в областях аккумуляторостроения и 
специальных электрических машин создают предпосылки для широкой разработки 
и внедрения различных мобильных роботизированных систем. Одной из разновид-
ностей таких систем являются андроидные системы, способные выполнять ряд спе-
цифических задач, например, доставку грузов в места, доступ в которые колесной и 
другой технике ограничен.

Однако управление такими системами не является тривиальным. Вследствие 
чего исследование процессов управления движением осуществляется на специаль-
но разработанных моделях, к которым относятся обратный маятник [1] и маятник 
Фуруты [2], позволяющие определить какие движения необходимо выполнять в го-
ризонтальной плоскости для обеспечения устойчивого положения объекта. Однако 
достижение устойчивого положения гарантируется не только движением объекта в 
горизонтальной плоскости, но и движением в вертикальной плоскости. При этом в 
качестве модели удобно использовать маятник Капицы.

Маятником Капицы называется система, состоящая из сосредоточенной 
массы m3 , прикрепленной к плечу длиной l2 и массой m2, которое крепится к вибри-
рующему подвесу (рис.1).

Маятник получил название в честь ака-
демика и нобелевского лауреата П.Л. Капицы, по-
строившего теорию для описания такой системы 
[3]. В пределе при неподвижной точке подвеса 
модель переходит в обычный математический 
маятник, для которого имеются два положения 
равновесия: в нижней точке и в верхней точке. 
При этом равновесие математического маятника 
в верхней точке является неустойчивым, и любое 
сколь угодно малое возмущение приводит к по-
тере равновесия.Рис.1 Маятник Капицы
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Таким образом, работа, посвященная стабилизации маятника Капицы в 
верхнем положении, является актуальной. Цель работы заключается в разработке на 
примере маятника Капицы подхода к управлению неустойчивыми нелинейными ди-
намическими объектами.

Решение задачи. Движение маятника Капицы, как механической системы, 
описывается уточненной математической моделью [4]

,sin
l
gtsco

l
ak

lm
p;p

2

2

2
m2

2
φ








+νν−ω

µ
−=ωω=φ

δ

 (1)

где φ , ω  – угол и скорость поворота маятника соответственно, g  – ускоре-

ние свободного падения, μ – коэффициент трения, ν,a  – амплитуда и частота коле-

баний подвеса, δm  – приведенная масса

3
2 m

4
mm +=δ

, (2)

mk  – коэффициент масс

32

32
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mm5.0k
+
+

= . (3)

Будем считать, что управление маятником осуществляется изменением 
частоты ν  внешних колебаний при их постоянной амплитуде. В этом случае уравне-
ния (1) должны быть представлены в виде
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учитывающем переменность частоты внешних колебаний.
Выполнив линеаризацию обратными связями объекта (4), получим уравне-

ния движения линеаризованного объекта в форме Бруновского [5]
ν=== 3221 px;Upx;xpx . (5)

Переменные состояния 321 x,x,x  линеаризованного объекта (5) однознач-
но определяются координатами маятника Капицы N,,ωφ

Nx,x,x 321 =ω=φ= , (6)
а «новое» управляющее воздействие U  связано со «старым» ν  алгебраичес-

кой зависимостью
φ
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Объект (5) является линейным динамическим объектом второго порядка по 
управляющему воздействию. Поэтому управляющее воздействие U , стабилизирую-

щее маятник в заданном положении, будем искать в классе ПИД законов регулирова-
ния, которые для объекта второго порядка в состоянии обеспечить оптимизацию его 
траектории движения и гарантировать необходимый запас устойчивости.

Таким образом, алгоритм работы регулятора имеет вид

( )φ−φ







++= *

d
i pKK
p
KU , (7)

где *φ  – желаемое положение маятника Капицы.

Приравнивание выражений (7) и (8) позволяет определить закон изменения 
частоты колебаний подвеса, обеспечивающий стабилизацию маятника в заданном 
положении
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Ncosak

gsink
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++

=ν δ . (8)

Результаты математического моделирования системы управления маятни-
ком Капицы, в которой реализуется алгоритм управления (8), показаны на рис.2.

Выводы. Приведенные в работе выкладки и результаты моделирования по-
зволяют сделать следующие выводы:

Рис.2 Результаты математического моделирования синтезированной системы управления
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Линеаризация обратными связями динамических объектов, движение 
которых описывается линейными или нелинейными уравнениями в каноническом 
виде, сводится к рассмотрению правой части последнего уравнения и решению со-
ответствующего алгебраического уравнения.

Несмотря на то что, маятник Капицы в общем виде описывается системой 
трех дифференциальных уравнений, относительный порядок линеаризованного 
объекта равен двум, что позволяет оптимизировать движение маятника при помо-
щи ПИД регулятора. Для объектов высоких порядков оптимизация должна осущест-
вляться другими методами.

Закон изменения частоты колебаний подвеса определяется двумя составля-
ющими, одна из которых линеаризует объект, а вторая выполняет оптимизацию тра-
ектории его движения.
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5. Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т. 2. Многомерные, нелинейные, 
оптимальные и адаптивные системы: Учеб.пособие [Текст]. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2004. – 464 с. – ISBN 5-9221-0534-5.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ БУДУЩЕЕ

Ключевые слова: искусственный интеллект, экспертная система, тест Тью-
ринга.

Интеллект – самая мощная сила на планете, которая поставила человека на 
пьедестал. Следовательно, искусственный интеллект – это системы, которые думают, 
подобно людям и действуют при этом рационально. Характерные особенности ин-
теллекта:

1. способность к самообучению и самоорганизации;
2. способность к обобщению,
3. накопление опыта и адаптация к изменяющимся условиям;
4. способность к предсказанию.
Интерес к искусственному интеллекту у ученых, то обостряется, то ослабева-

ет, причем каждая фаза длится примерно 10 лет.
История создания искусственного интеллекта относится к середине XX в. 

Это совместная работа психологов, нейрофизиологов, философов, математиков, эко-
номистов и программистов.

Уже в 50-е гг. ученые пытались строить системы, имитирующие работу го-
ловного мозга. В 60-е годы ученые, пытались смоделировать процесс человеческого 
мышления, но безрезультатно. С другой стороны активно создавались примитивные 
роботы – черепахи, пингвины, собаки, которые выполняли какие-то неложные опе-
рации, например, шли на свет, когда у них заканчивалась зарядка. До 1985 года си-
стемы искусственного интеллекта развивались по трем направлениям: Естественное 
языковое общение; Нейронные технологии; Экспертные системы. С середины 80-х гг. 
сфера искусственного интеллекта стала объектом крупных капиталовложений. Соз-
даются как промышленные, так и военные экспертные системы.

В 90-е гг. американские ученые моделировали системы искусственного ин-
теллекта на примере рыб в трехмерной реальности. Рыбы проходили эволюционные 
этапы в развитии. 1 день – рождение, 2 день – научилась сокращать свое тело так, 
чтобы плыть, 3 день – научилась поворачивать и т.д. При создании ската возникла 
забавная ситуация, он научился плавать не так, как это обычно делают скаты, а по-
другому, хотя биологически он был смоделирован абсолютно точно.

Две страны, которые первыми начали разработки в области кибернетики – 
это Англия и США. Больших успехов в нейрокибернетике добились две страны  – 
Япония и Россия. Японские учение создание подобие человеческого мозга, имеющее 
большую базу знаний, российские ученые используют изобретения в области управ-
ления военной техникой.
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Рынок систем искусственного интеллекта – рынок потребностей, а не пред-
ложений, т.е. разработчики стараются сделать то, что нужно рынку. Часто это очень 
далеко от фундаментальной науки.

Вот список тех разработок в области искусственного интеллекта, которые 
стали коммерческим продуктом:

1. Deep Blue. Проект IBM. Программе Deep Blue удалось победить чемпиона 
мира в шахматном матче (Г.Каспарова). Одним из последствий стал рост 
стоимости акций IBM на 18 млрд. долларов.

2. Watson. Разработка IBM. Способна воспринимать человеческую речь и 
производить вероятностный поиск.

3. MYCIN Медицинская система, которая способна диагностировать забо-
левания.

Существует или нет искусственный интеллект, т.е. интеллект равный чело-
веческому? Есть методика, которая позволяет это выяснить  – тест Тьюринга. Два 
человека, сидящие в разных комнатах, общаются в чате. Если один из них будет за-
давать любые вопросы второму и не поймет, что в другой комнате робот, значит, 
искусственный интеллект создан. Пока такого не произошло.

На уровне шахмат робот обошел человека (2003 г.), но до сих пор не создан 
робот с интеллектом хотя бы мыши.

Если человек создаст искусственный интеллект и будет уметь с ним управ-
ляться, то это будет перспективно для человечества.

Одной из ключевых проблем в развитии систем искусственного интеллекта 
является отсутствие у таких систем воли, т.е. желаний.

Также существенной проблемой является отсутствие фундаментальной те-
ории искусственного интеллекта. Есть отдельные теории-фрагменты, например, 
теория распознавания образов, теория принятия решений, теория интеллектуаль-
ного интерфейса, а общей теории до сих пор нет. Это бы не было проблемой, ведь 
способности ученых в этой области чрезвычайно высоки, но ученые заняты бизнес-
разработками.

Даже если человек не изобретет искусственный интеллект, то он, по край-
ней мере, хорошо изучит человека, животных и т.д. и решит отдельные прикладные 
проблемы в разных областях знаний.

Литература:
1. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход = Artificial 

Intelligence: a Modern Approach / Пер. с англ. и ред. К. А. Птицына. — 2-е изд. — 
М.: Вильямс, 2006. — 1408 с.
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Україна успішно розвиває напрям виробництва пелет, як енергетичних видів 
палива. Для цього в нашій країні – значний сільськогосподарський потенціал.

За даними багатьох джерел пелети (паливні гранули) характеризуються як 
глибокопереблений і екологічно чистий вид палива. Вони є реальною альтернати-
вою кам’яному вугіллю, нафті, оскільки за своїми теплотворними характеристика-
ми не поступаються викопним джерелам енергії. Разом з цим, це екологічно чиста 
сировина з вмістом золи 0,33-1,5% (це означає, що вони майже цілком згорають), 
зручні у транспортуванні, забезпечують високу теплотворну здатність (у 1,5 рази 
вищу аніж у звичайних дров) [1,2].

Мета дослідження: встановлення переваг та відмінностей різних видів біо-
паливних пелет.

Сьогодні найбільш відомі та популярні біопаливні пелети, які виготовляють 
з деревини, соняшника і соломи. За проведеними нами дослідженнями встановлено 
(табл. 1), що усі паливні пелети мають майже однаковий діаметр (6-8 мм), довжину 
(не більше 50 мм), щільність (1,0-1,4 г/см3), вологість (10,0%); відрізняються за тепло-
тою згорання (15-19,9 МДж/кг);

зольністю (у солом’яних пелет вона на 5,4% вище), вмістом сірки (у солом’яних 
пелет відсутня), вартістю (соломяні пелети дешевше у 1,7-2,0 рази) Проведемо аналіз 

Таблиця 1 
Технічні характеристики паливних пелет

Технічні характеристики
Вид пелет

Пелети деревні 
Пелети з лушпиння 
соняшника

Пелети з соломи 

Сировина
хвойні породи, дуб, 
бук, осика, тополя

лушпиння (лузга) 
соняшника

солома пшениці, про-
со, гречки, сої, жита

Діаметр, мм 6-8 6-8 6-10
Довжина, мм <50 10-50 10-50
Щільність, г/см3 > 1,0-1,12 1,0-1,4 1,0-1,2
Вміст вологи, % <10,0 <10,0 <10,0
Зольність, % 0,33-0,9 <2,6 <8,0
Вміст сірки, % <0,04 0,01 відсутній
Теплота згоряння, МДж/кг > 18,0 17,9-19,9 15-19,8 
Насипна щільність, кг/м3 650 600-640 585
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їх органолептичних характеристик. Аналіз проводили згідно ONorm M 7135 [3]. Від-
повідна вітчизняна номативна документація відсутня.

За органолептичними показниками згідно НД [3] нормуються: зовнішній ви-
гляд, колір, вигляд на зламі, запах. За проведеними дослідженнями встановлено (табл. 
2), що з поверхні усі вони гладенькі, блискучі, на зламі – мають волокнисту текстуру з 
часточками відповідної вихідної сировини (соломи, лушпиня соняшника, тирси).

Усі пелети мають приємний аромат, проте солом’яні відрізняються запахом 
вихідної сировини, а деревні пелети мають приємний злегка солодкуватий запах 
клею лігнину. Гранули з соломи мають темно- або світло коричневий з сіруватим або 
жовтуватим відтінком, нерівномірний зі світлими вкрапленнями; гранули з лушпи-
ня соняшника  – темно-сірий, з чорнуватими вкрапленнями; гранули з деревини  – 
світло-коричневий колір з жовтуватим відтінком (темно-сірий колір свідчить про 
порушення технології та тривалий час зберігання).

За проведеним оглядом літературних джерел [1-5] встановлено, що найви-
щим попитом в Європі користуються пелети з деревини, тому що вони мають високу 
теплоту згорання і низьку зольність, а найвищим попитом в Україні та в СНГ корис-
туються пелети з соломи, тому що їх можна використовувати не тільки як паливо, а й 
як добриво та підстілку для худоби.

На основі проведених досліджень розроблено низку порад споживачам щодо 
купівлі пелет:

Таблиця 2. 
Порівняльна характеристика пелет різних видів за органолептичними показниками

Вид продукції Колір Зовнішній вигляд Вигляд на зламі Запах

Гранула з 
соломи 

Темно- або світло ко-
ричневий з сіруватим 
або жовтуватим від-
тінком, нерівномір-ний 
зі світлими вкраплен-
нями

Рівна, блиску-
ча, гладенька, 
проглядається 
текстура соломи

Нерівний, з 
волокнистою тек-
стурою, прогля-
даються часточки 
соломи вихідної 
сировини

Характерний, 
відповідає запаху 
вихідної сирови-
ни. Без сторонніх 
запахів.

Гранула з 
лушпиння 
соняшника

Колір темно-сірий, з 
чорнуватими вкра-
пленнями

Рівна, блиску-
ча, гладенька, 
проглядається 
текстура лушпиня 
з насіння со-
няшника

Нерівний, з 
волокнистою тек-
стурою, прогля-
даються часточки 
лушпиня з насін-
ня соняшника

Характерний, 
відповідає запаху 
вихідної сирови-
ни. Без сторонніх 
запахів.

Гранула 
деревини

Колір світло-
коричневий з жовтува-
тим відтінком, рівно-
мірний темно сірий не 
допуска-ється, бо це 
вказує на сировину з 
тривалим часом збе-
рігання і порушенням 
технології сушки 

Поверхня гранул 
гладенька, блис-
куча, без тріщин і 
здуття.

Щільний, нерів-
ний, з волокнис-
тою текстурою, 
проглядаються 
часточки тирси

Легкий, приєм-
ний, злегка со-
лодкуватий запах 
клею
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1. Найнижчу вартість мають пелети з соломи (у 1,7-2,0 рази нижче, аніж деревні).
2. Під час купівлі необхідно звертати увагу на розміри пелет (діаметр 6-8 мм, 

довжина – не більше 50 мм), це важливо для ефективної роботи пелетних котлів.
3. Пjверхня має бути гладенькою, рівною та блискучою.
4. Пелети не повинні розсипатися у труху в руках – вини ламаються легко з 

нерівною лінією зламу, на зламі проглядаються часточки соломи, лушпиня чи тирси.
5. Гранули з соломи можуть мати приємний запах вихідної сировини, 

без сторонніх, а деревні пелети не пахнуть деревиною, у них приємний злегка 
солодкуватий запах клею лігнину.

6. Колір у солом’яних пелет повинен цілком відповідати вихідній сировині 
(сірувато-чорний у соняшникових гранул, коричневий з жовтуватим відтінком – у 
пшеничних, з червонуватим – у житніх, з сіруватим у вівсяних).

7. Колір деревних пелет не повинен бути сірим, бо це свідчить про порушення 
технології сушки та довготривалий термін зберігання.

8. Важливі показники зольність і вміст сірки. За вмістом сірки краще солом’яні 
пелети, за зольністю – деревні. Після згорання деревних пелет майже не залишається 
золи, за це вони найвище цінуються у Європі.

9. Пелети із соняшника можливо ефективно використовувати для розтопки 
котлів та як добриво.

10. Пелети із соломи можуть бути використані і як паливо, і як добриво і як 
підстілка для домашніх тварин.

Таким чином пелети з соломи, соняшника та деревини незначно відрізняються 
за органолептичними показниками, за фізико-хімічними відрізняються зольністю 
(на користь деревних пелет), вмістом сірки (на користь солом’яних пелет), теплотою 
згорання (на користь деревних пелет); за вартістю – дешевші гранули з соломи.

Дослідження у даному напрямку продовжуються.
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СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УГЛЯ

В связи с высоким техническим уровнем современного производства угля 
к методам и средствам контроля качества предъявляют высокие требования по 
быстродействию, механизации и автоматизации контрольных операций как при ее 
изготовлении, так и в процессе эксплуатации. Развитие средств контроля качества 
угля идет в направлениях повышения точности измерений, уменьшения габаритных 
размеров и массы приборов, снижения измерительных усилий приборов, примене-
ния новых физических методов измерения.

Перспективным направлением развития измерительной техники является 
механизация и автоматизация контрольных операций при производстве угля,-как 
важное средство в повышении качества продукции, ее надежности, а также сниже-
ния затрат на контроль, исключения влияния субъективности контроля и повышения 
точности.

Предлагается средства контроля качества угля разделить на три группы:
1) средства неавтоматического контроля;
2) автоматы и автоматические системы контроля;
3) средства контроля автоматических систем управления технологическими 

процессами.
Средства неавтоматического контроля параметров используются для полу-

чения информации об одном или нескольких параметрах, характеризующих каче-
ство продукции. Обычно они применяются при ручном контроле и отличаются низ-
кой производительностью и сравнительно большой трудоемкостью.

Автоматы и автоматические системы (линии) контроля обеспечивают по-
лучение информации о параметрах, всесторонне характеризующих качество контр-
олируемого объекта. В состав таких систем могут входить автоматические транспор-
тирующие , сканирующие и сортирующие устройства, индикаторы и регистраторы 
различных видов. В основном эти системы предназначены для разбраковки угля по 
принципу «годно-брак» или рассортировки по одному или нескольким параметрам.

Средства контроля автоматических систем управления технологическими 
процессами (АСУТП), предназначены для выдачи такой информации, которая мо-
жет быть использована для активного воздействия на ход технологического процес-
са в случае его нарушения. В состав систем АУСТП, кроме автоматический линий 
контроля, входят средства вычислительной техники и автоматики для формирова-
ния управляющих воздействий.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНОГО МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ 
 В ОТСТРОЙКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 

 ОТ РЕЗОНАНСНЫХ ЧАСТОТ

Введение
Тонкостенные конструкции типа оболочек встречаются в различных об-

ластях техники. Цилиндрические оболочки  – наиболее употребляемые в практике 
объекты, относящиеся к классу оболочек вращения. Цистерны, воздушные и га-
зовые баллоны обычно представляют собой оболочки вращения цилиндрической 
формы[1]. Прочностные характеристики элементов конструкций позволяют оце-
нить предел прочности конструкции при ударном либо сейсмическом воздействии, 
произвести отстройку от нежелательных резонансных частот, выявить еще на стадии 
проектирования наиболее опасные с точки зрения концентрации напряжений зоны.

Постановка задачи
В работе определяются параметры цилиндрической оболочки, при которых 

наименьшая собственная частота будет больше заданной, чтобы избежать резонанса. 
Положение произвольной точки M  на срединной поверхности оболочки определя-
ется координатами Rx /=α  и RS=β , где x  – координата вдоль образующей, S
-длина дуги в окружном направлении, R - радиус кривизны срединной поверхности 
(рис.1).

Уравнения движения цилиндрической оболочки могут быть записаны в та-
ком виде:

Рис. 1 Цилиндрическая оболочка
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где WVU ,,  – компоненты перемещения точки срединной поверхности в 

направлениях α- и β- координатных линий и по нормали; ρh  – масса оболочки на 
единицу срединной поверхности; Nij – дифференциальные операторы, вид которых 
выбирается для простейшего случая цилиндрической оболочки постоянной толщи-
ны. Аналитическое решение задачи может быть получено при граничных условиях 
Навье, для которых компоненты перемещения имеют вид

где n- номер гармоники, m- количество узлов по окружной координате.
Подставив эти выражения в уравнения движения (1), придем к системе трех 

линейных алгебраических уравнений относительно CBA ,, [2]. Равенство нулю 
определителя этой системы приводит к кубическому уравнению относительно ω2. 
Корни этого уравнения :

Метод решения задачи
В данной работе для решения задачи будет использоваться гибридный метод 

оптимизации[3]. Оптимальное проектирование в данном случае сводится к процеду-
ре «входа в область»: Эта процедура строит точку Х={R, l, h}, принадлежащую G, то 
есть решает систему функциональных неравенств 0)( ≥XG j

. Таким образом, зада-
ча отстройки сводится к решению системы функциональных неравенств
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Пусть задано критическое значение обезразмеренной частоты колебаний ω*. 
Требуется подобрать такие параметры цилиндрической оболочки, чтобы наименьшая 
ее частота колебаний была бы больше критического значения. При этом объем оболоч-
ки должен быть больше заданного значения V0. Проектными параметрами в данном 
случае будут R, L, h, через которые выражается объем цилиндрической оболочки

Второе из сформулированных ограничений имеет следующий вид:

Первое ограничение в общем виде имеет следующую форму:

Таким образом была проведена отстройка от опасных резонансных частот.

Численные результаты
Для задания ограничений были выбраны следующие значения фигурирую-

щих в них величин:

В качестве начальной точки выбиралась )01.0,5,1(0 =X , при этом 
3м71.15=V . Наименьшая частота колебаний оказалась равной 0.0347min =ω . 

Как видим, оба ограничения оказались нарушенными: ;29.4;37.0 21 −=−= GG  
В результате применения гибридного метода оптимизации был получен вектор

В этой точке значения ограничений 1G  и 2G  положительны, а именно:

Выводы
Предложенный подход был реализован с помощью компьютерного анализа. 

Получены оптимальные параметры цилиндрической оболочки, которые позволили 
произвести отстройку от резонансной частоты при ограничении на минимальный 
объем резервуара.
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Аннотация: В работе представлено исследование по токарной обработке 
жаропрочного сплава ХН51  КВМТЮБ тремя экспериментальными пластинами на 
режимах: подача – 640мм/об, скорость резания F – 0.1мм/мин; без применения СОЖ, и 
углам заточки: заводской, по передней фаске, по обратной фаске.
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KEYWORDS: turning, superalloys, durability, SECO, CNMG 120402-FF2; GNMP 
431-MF1; GNMGP 431-MF1, TS2000.

Для качественной обработки жаропрочных материалов используются резцы 
с повышенным содержанием вольфрама. Так как вольфрам является редким и как 
следствие дорогостоящим материалом, его применение значительно увеличивает 
себестоимость готового продукта. Именно поэтому активно ведутся поиски спосо-
бов увеличения износостойкости режущих инструментов, которые позволят снизить 
стоимость обработки без потери физических качеств. В данной работе мы использо-
вали резцы из материалов CNMG 120402-FF2; GNMP 431-MF1 и GNMGP 431-MF1, 
TS2000; для каждого из которых была проведена серия экспериментов с четырьмя 
различными углами заточки режущих кромок: заводская, по передней и задней по-
верхностям одновременно, по передней поверхности и по задней поверхности.

Жаропрочные сплавы используются в аэрокосмической, газовой и морской 
промышленностях при производстве лопаток турбин, клапанов, внутренностей ка-
мер сгорания и т.п. Ввиду повышенной виброустойчивости движения резания, обус-
ловленного высокой упрочняемостью материала в процессе деформации резанием, 
что приводит к переменным силовым и тепловым нагрузкам на рабочие поверхности 
инструмента, следовательно, к микро  – и макровыкрашиваниям режущих кромок. 
Поэтому от режущего инструмента требуется не только соблюдение высоких стан-
дартов качества и точности в обработке, но и высокая износостойкость.

Ниже приведены результаты экспериментов. Резание выполнялось при по-
даче S=640мм/об, скорости резания F=0.1мм/мин, без СОЖ.
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Из проведенных исследований токарной обработки ХН51 КВМТЮБ видно, 
что материал и угол заточки режущей кромки оказывают влияние на прочностные 
характеристики режущего инструмента.

Исследования показали, что при данных режимах резания, наиболее изно-
состойкой показала себя пластина №2(GNMP 431-MF1) в эксперименте №5, при за-
точке по обратной фаске. Время работы составило  – 16  мин. 08  сек. При этом на-
блюдалось образование сливной стружки золотистого цвета, что говорит о том, что 
обработка проходила при крайне высоких температурах, однако, по сравнению с 
остальными образцами, данная пластина при данном угле заточке показала, как на-
иболее износостойкая.

Пластина №3(GNMGP 431-MF1, TS2000) так же показала высокую износос-
тойкость по углу заточки как по передней, так и по задней поверхностям. Время работы 
составило  – 14:20  и 14:26  соответственно. Получившаяся в данных экспериментах 
стружка так же является сливной, однако, судя по ее цвету – обработка проходила 
при меньших температурах, чем для пластины №2.
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РЕНОВАЦИЯ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Технический прогресс в горной промышленности определяется значитель-
ным увеличением выпуска и освоением большого числа новых высокопроизводи-
тельных машин и комплексов. При этом большое внимание уделяется повышению 
их качества, надежности, а также прогрессивному обслуживанию и ремонту. Успеш-
ное решение поставленных задач требует широкого применения на заводах горного 
машиностроения и рудоремонтных предприятиях передовых методов производства, 
современной оснастки, а также разработки новых технологических процессов. Осо-
бое внимание необходимо уделять повышению сопротивления изнашиванию, уста-
лостному и коррозионно-усталостному разрушению, которые являются важнейши-
ми характеристиками, определяющими надежность и долговечность деталей машин 
и механизмов. Наиболее распространенными методами повышения долговечности 
рабочих поверхностей являются:

– упрочняющие технологии (химико-термические, термомеханические, 
поверхностно-пластическое деформирование; электромеханические, ионные, лазер-
ные, плазменные и др.);

– нанесение износостойких и антифрикционных покрытий (газофазное, тер-
мовакуумные, ионноплазменные, катодное распыление, имплантация и др.);

– разработка и использование новых смазочных материалов (жидкие, твер-
дые и пластичные присадки к ним и др.);

– оптимизация параметров конструирования узлов трения (выбор опти-
мальных нагрузочных, скоростных и температурных параметров, сред, материалов, 
технологий обработки и многое другое).

Кроме этого, ресурс деталей может быть значительно увеличен за счет прове-
дения качественного восстановления (реновации) изношенных рабочих поверхностей, 
т.к. сравнительно небольшой износ рабочей поверхности, например в парах трения, 
ведет к их выбраковке, тогда как остаточные массогабаритные характеристики деталей 
в целом еще близки к номинальным. Потеря массы деталями при естественном износе 
невелика (2-20%), соответственно затраты на ее восполнение существенно ниже, чем 
на изготовление новых. Этим объясняется экономическая привлекательность рено-
вационных работ. Они нередко оказываются выгодными, даже если восстановленные 
детали отрабатывают меньший срок в эксплуатации, чем новые.

В настоящее время для восстановления изношенных деталей, наряду с другими 
методами, широко применяются наплавка, напыление, электроискровое легирование.

Технологические возможности этих методов приведены в таблице 1, из кото-
рой видно, что метод реновации следует выбирать с учетом его технических показа-
телей, возможности и целесообразности применения.
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Таблица 1.  
Технологические возможности методов реновации поверхности деталей машин
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Рассмотрим некоторые из приведенных методов реновации поверхности, 
которые являются наиболее применяемыми.

Одним из основных технологических процессов при ремонте и монтаже обо-
рудования является наплавка (сварка), которая заключается в добавлении металла 
к изношенным, вследствие истирания, рабочим частями деталей машин. Она зна-
чительно упрощает и ускоряет многие работы по ремонту, а иногда является основ-
ным средством для их выполнения. Сварка, как технологический метод получения 
неразъемных соединений, была предложена в 1882г. Н.Н. Бенардосом и дополнена 
в 1888г. Н.Г. Славяновым, которые предложили не только разные способы электро-
сварки, но и разработали первые в мире сварочные автоматы, сварочные машины и 
различные приспособления для сварки. В технологии ремонта в начале использова-
лась кузнечная сварка. В настоящее время сварка стала ведущим технологическим 
процессом не только в изготовлении деталей и конструкции, но и для их ремонта. 
Наплавлять рабочие поверхности можно в различных деталях из углеродистых и 
легированных сталей (гнезда корпусов комбайнов и врубовых машин, брусья бара, 
звездочки, утюги, зубья экскаваторов, щеки дробилок и др.). Часто наплавляют шей-
ки и шипы валов, изношенные зубья на крупных зубчатых колесах, края шкивов, раз-
личные клапаны, кулачки и т.д. Наплавку также применяют для деталей из чугуна и 
сплавов цветных металлов.

Наплавка может выполняться без предварительного подогрева детали (хо-
лодная сварка) или с предварительным подогревом до 650-8500С в печи, на горне и 
т.п. (горячая сварка). Холодную сварку применяется только для деталей, которые не 
подвергаются высоким нагрузкам и не требуют особой прочности соединения, а так-
же последующей обработки резанием.

Лучшие по прочности результаты дает горячая сварка, однако она связана со 
значительными затратами времени и энергии, поэтому ее применяют только в ответ-
ственных случаях, при ремонте деталей сложной формы, когда необходимо получить 
плотный, прочный и легко обрабатываемый сварной шов. Горячей сваркой ремон-
тирую цилиндры компрессоров, насосов, паровых, газовых машин и другие полые 
детали, работающие под давлением. Качество сварки зависит, прежде всего, от вида 
материала. Детали из малоуглеродистых сталей, как известно, свариваются хорошо. 
Удовлетворительное качество шва получается при сварке сталей и со средним содер-
жанием углерода (С=0,35-0,45%). С повышением содержания углерода сверх 0,45% 
свариваемость стали ухудшается, а в сварном шве образуется много пор и оксидов. 
Наибольшие трудности возникают при сварке легированных сталей, т.к. присут-
ствующие в легированных сталях примеси соединяются с кислородом и в виде туго-
плавких оксидов остаются в наплавленном слое; легированные стали имеют малую 
теплопроводность, поэтому легко перегреваются и становятся хрупкими; большие 
усадочные напряжения и склонность легированных сталей к самозакаливанию вы-
зывают повышение твердости и образование внутренних напряжений, связанных с 
появлением трещин. Основным недостатком холодной сварки чугуна является обра-
зование твердого закаленного слоя в месте перехода от чугуна к наваренному слою. 
Одной из разновидностей наплавки является  – вибродуговая наплавка металла в 
струе охлаждающей жидкости – прогрессивный метод восстановления изношенных 
металлических поверхностей, позволяющий без коробления деталей получить слой 
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требуемой толщины и твердости.
Однако наряду с целым рядом поло-

жительных результатов при наплавке, суще-
ствует и целый ряд отрицательных эффектов, 
связанных с влиянием высоких температур на 
структуру металла в зоне сварки, связанные с 
металлургическими процессами и фазовыми 
превращениями. В жидкой ванне расплавлен-
ного металла происходит его окисление и азо-
тирование, а также выгорание углерода и леги-
рующих элементов, т.е. изменение химического 
состава особенно в легированных сталях. При 
быстром охлаждении происходит образование 
закаленной структуры, которая резко снижает 
пластичные свойства и является причиной об-
разования трещин. Учитывая, что в настоящее 
время основным конструкционным материа-
лом являются легированные и высокопрочные 
стали и сплавы, область применения сварной 
технологии при ремонте сужается.

К современным методам восстановления относится – электроискровое на-
ращивание и легирование деталей. Электроискровое наращивание является одним 
из электрофизических методов обработки материалов, основанных на использова-
нии концентрированных потоков энергии. Этот метод был разработан Б.Р. Лазаренко 
и Н.И. Лазаренко в 1944году. Однако наибольшее применение было получено в на-
стоящее время.

Электроискровая обработка осуществляется в среде газа, в которой проис-
ходит перенос и осаждение эродируемого материала электрода-инструмента (ано-
да) на поверхности детали (катода) или насыщение (легирование) поверхностного 
слоя детали элементами, входящими в состав материала анода. На рис. 1 приведена 
схема установки для электроискрового наращивания деталей. Процесс наращива-
ния начинается со сближения электрода-инструмента с деталью. При расстоянии 
между катодом (деталью) и анодом (инструментом), равном или меньше пробивно-
го, возникает импульсный разряд, который продолжается и завершается при кон-
такте электродов. После пробоя межэлектродного промежутка за счет запасенной 
в накопительном конденсаторе энергии на поверхности электродов возникают и 
развиваются локальные очаги плавления и испарения, которые вызывают электри-
ческую эрозию электродов.

Благодаря полярному эффекту преимущественный перенос эродируемого 
материала анода на катод обеспечивает формирование на детали (катоде) поверх-
ностного слоя с определенными физико-химическими свойствами. Перенос на катод 
происходит путем перемещения расплавленных частиц материала анода через канал 
электрического разряда. Эти частицы после достижения поверхности свариваются с 
ней и частично внедряются в поверхность. В то же время благодаря вибрации элек-
трода (чаще всего  – анода) имеет место механический удар анода по поверхности 

Рисунок 2 – Схема 
электроискрового 
наращивания детали: 1 –  
выпрямитель; 2 –  
электромагнитный вибратор; 3 - 
деталь  

Рис. 1 Схема электроискрового 
легирования детали: 1 – выпрямитель; 
2 – электромагнитный вибратор;  
3 – деталь
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катода, что способствует еще и проковке поверхностного 
слоя. Через некоторый начинается отход анода от катода, 
завершающийся разрывам электрической цепи. После 
этого цикл повторяется. В связи с тем, что количество ма-
териала анода, переносимого за один разряд, весьма мало, 
для формирования на детали (катоде) слоя требуемой 
толщины и площади необходимы как периодическая ком-
муникация анода с катодом, так и перемешивание (скани-
рование) анода по обрабатываемой поверхности катода 
либо перемещение детали относительно неподвижного 
анода. При электроискровом наращивании происходит 
взаимодействие жидких фаз материала электродов. Это 
приводит к установлению между ними химической свя-
зи, развитию процессов диффузии, образованию сплавов, 

интерметаллидов, механических смесей и т.д. Взаимодействие материалов электро-
дов, кристаллизация, массоперенос и другие явления происходят в крайне неравно-
весных условиях, которые возникают благодаря локальности действия высоких тем-
ператур и давления и высоким значениям этих параметров.

В процессе электроискровой обработке стальных деталей на поверхности 
катода возникает белый слой, не поддающийся травлению реактивами, применяе-
мые для материала основы. Под белым слоем расположена переходная зона, которая 
представляет собой область термического воздействия импульсных разрядов и диф-
фузионного взаимного проникновения элементов катода и анода (рис. 2).

К преимуществам метода ЭИЛ относятся:
1. возможность использования для измерения свойств поверхности разноо-

бразных материалов (как чистых металлов, так и сплавов);
2. метод ЭИЛ относительно прост и дешев, особенно это относится к методу 

ручного ЭИЛ;
3. нанесенный слой имеет прочную связь с основой;
4. при использовании для ЭИЛ графитовых электродов сохраняется исхо-

дная шероховатость, а также размеры и форма обрабатываемых деталей, что являет-
ся в ряде случаев необходимым условием успешного проведения процесса ЭИЛ;

5. при использовании ЭИЛ отсутствует необходимость предварительной 
подготовки поверхности.

На ряду со всеми перечисленными достоинствами этого метода выделяются 
существенные недостатки, к которым относятся:

1. низкая производительность; 2. незначительная толщина поверхностного 
слоя с измененными свойствами, в большинстве случаев не превышая 0,1-0,2  мм, 
что не позволяет применять способ для восстановления деталей с большим изно-
сом; 3. увеличение шероховатости поверхности в случаях использования неграфи-
товых электродов, а также при обработке деталей, имеющих рабочие поверхности, 
обработанные до высокого класса чистоты, например шлифованные поверхности; 4. 
сравнительно невысокая стабильность получаемого изменения свойств поверхност-
ного слоя, что особенно заметно при использовании ручного метода ЭИЛ; 5. возник-
новение на поверхности, обработанной методом ЭИЛ, остаточных растягивающих 

Рисунок 3 – Структура поверхности 
после электроискровой обработки 

Рис. 2 Структура 
поверхности после 
электроискровой  
обработки
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напряжений, что является неприемлемым для ряда изделий, работающих в условиях 
циклического нагружения; 6. невозможность использования для ЭИЛ нетокопрово-
дящих материалов.

Из проведенного анализа следует что, каждый из рассмотренных реноваци-
онных способов имеет недостатки, которые значительно снижают эффективность 
применения этих методов. Все это стимулирует проведение исследований и разра-
ботку интегрированных способов воздействия на рабочую поверхность деталей ма-
шин, значительно расширяющие их возможности и эффективность применения.
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На сьогоднішній день на мобільних машинах сільськогосподарського 
призначення (кормо- та зернозбиральні комбайни, трактори та ін.) для забезпечення 
автоматизації виробичних процесів широко застосовуються гідравлічні системи. До 
них можна віднести гідравлічну систему кермового керування, трансмісії, приводу 
робочих органів та ін. При цьому для транспортування робочої рідини в гідравлічних 
системах широко застосовують гідравлічні рукава високого тиску.

Аналіз експлуатаційної надійності гідравлічних рукавів високого тиску 
показує, що процент відмов в гідравлічній навісній системі тракторів, який припадає на 
гідравлічні рукава та арматуру знаходиться в інтервалі 30-60 % [1]. До основних причин, 
які обумовлюють втрату роботоздатного стану рукавів слід віднести значні пікові 
збільшення тиску робочої рідини в гідравлічній системі, часті згинання рукавів, кручення 
та защемлення, а також розриви рукавів в місцях їх з’єднання з кінцевою арматурою.

Вітчизняними та зарубіжними дослідниками опубліковано значна кількість 
робіт, присвячених задачам динаміки та стійкості трубопроводів, які проводять 
рідину. До них можна віднести роботи Ю. А. Куликова [2], В. В. Болотина [3], О. Т. 
Башты [4], Р. Эйтеля та Г. Гибсона [5] та ін. Розглянуті ними рішення в основному 
виконані в лінійній постановці питання, що не в повній мірі розкриває фізику 
процесів, які обумовлюють надійність рукавів високого тиску в умовах експлуатації. 
Водночас дослідженнями установлено, що суттєвий вплив на ресурс рукавів високого 
тиску мають вид і температура робочого середовища, величина і характер робочого 
тиску, вид згину рукавів.

В зв’язку з цим метою роботи являється виявлення функціональної 
залежності динамічного згину на ресурс рукавів високого тиску.

Для досягнення даної мети розроблюється стенд та методика проведення 
експериментальних досліджень рукавів високого тиску, який забезпечує циклічну 
зміну навантаження для різних геометричних положень рукавів. Гідравлічна схема 
стенда наводиться на рис. 1.
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Гідравлічна схема стенда циклічної зміни навантаження для випробування 
рукавів високого тиску працює наступним чином. При включенні насоса 1 робоча 
рідина поступає через зворотній клапан 2 до гідравлічних рукавів високого тиску 3, 
що випробовуються і редукційного клапану 7. Так як останній відрегульований на 
більший тиск ніж редукційний клапан 5, то робоча рідина поступає через редукцій-
ний клапан 5 на перший вхід (вхід 1) керованого розподільника 6 і до баку гідравліч-
ного 10, а також поступає до штокової порожнини мультиплікатора тиску 4 і, діє на 
його поршень, переміщуючи останній, витісняючи при цьому робочу рідину із без 
штокової порожнини мультиплікатора тиску 4 через зворотній клапан 9 і другий вхід 
(вхід 2) керованого розподільника 6 на злив до баку 10. Редукційний клапан 7 і клапан 
настройки робочого тиску 8  при цьому закриті. При такому положенні золотника 
керованого розподільника 6 здійснюється видалення повітря із гідравлічних рукавів 
високого тиску 3, що випробовуються, а також проводиться компенсація витрат ро-
бочої рідини в порожнинах мультиплікатора тиску 4.

Якщо золотник керованого розподільника 6  перемістити в другу позицію, 
то він перекриє прохід робочої рідини від першого входу (вхід 1) на злив до баку 
10 і здійснить підвід робочої рідини через внутрішні порожнини керованого розпо-
дільника 6 до його другого входу (вхід 2), перекриваючи при цьому злив робочої рі-
дини до баку 10 і запираючи при цьому зворотній клапан 9. При такому положенні 
золотника керованого розподільника 6  із-за відсутності злива робочої рідини тиск 
останньої в нагнітаючій магістралі насоса 1 різко зростає, а робоча рідина через ре-
дукційний клапан 7 поступає до без штокової порожнини мультиплікатора тиску 4 і 
до клапану настройки тиску робочої рідини 8, який спрацьовує і перепускає робочу 

Рис. 1. Гідравлічна схема стенда: 1 – насос; 2, 9 – клапани зворотні;  
3 – гідравлічні рукава високого тиску, що випробуються; 4 – гідравлічний мультиплікатор 
тиску; 5, 7 – клапани редукційні; 6 – керований розподільник; 8 – клапан настройки тиску 
робочої рідини; 10 – бак гідравлічний



40

Zbiór raportów naukowych

рідину на злив до баку 10. При цьому в нагнітаючій магістралі насоса 1 тиск робочої 
рідини буде відповідати тиску настройки клапана 8. Під дією тиску робочої рідини, 
яка впливає на поршень мультиплікатора тиску 4 в без штоковій порожнині, останній 
діє на робочу рідину, яка знаходиться в штоковій порожнині. При цьому із-за різниці 
площ поршня в штоковій і без штоковій порожнинах мультиплікатора тиску 4 тиск 
робочої рідини в штоковій порожнині збільшується в відповідності з передаточним 
відношенням і діє на гідравлічні рукава 3, що випробовуються, а зворотні клапани 2 і 
9 під дією тиску робочої рідини закриваються. Застосування даної гідравлічної схеми 
дає можливість створювати циклічні зміни навантаження в рукавах високого тиску 
максимально моделюючи протікання динамічних процесів характерних для гідрав-
лічній системі мобільної машини. Навантаження гідравлічних рукавів проводили до 
втрати їх роботоздатного стану (виникнення значних підтікань робочої рідини, роз-
риви, виникнення тріщин та ін.).

В результаті проведених стендових випробувань для гідравлічних рукавів 
різних конструкцій були отримані криві Велера для випадку коли рукава крім пуль-
суючих навантажень піддаються динамічному згину (рис. 2).

Аналіз отриманих результатів показує, що для випадку коли гідравлічні ру-
кава отримують складні навантаження в вигляді пульсуючих навантажень і динаміч-
ному згину їх число циклів до руйнування зменшується від 35 % до 60 % в залеж-
ності від марки гідравлічних рукавів.. Для отримання більш повної функціональної 
залежності між умовами навантаження гідравлічних рукавів і їх експлуатаційною 
довговічністю необхідно враховувати конструктивні особливості рукавів, не тільки 
за фізико-механічними властивості матеріалів, а також наприклад від способів нави-
вання дроту, закладання його кінців в арматуру та інше

Рис. 2. Ресурс рукавів високого тиску (криві Велера) при пульсуючому  
(1, 2, 3) та складному (1а, 2а, 3а) навантаженні: 1, 1а – чотирьохспіральний рукав 
з силовим шаром із високоміцної проволоки; 2, 2а – спеціальний двооплетений рукав; 
3, 3а – двооплетений стандартний рукав
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На рис. 3  побудовані криві дина-
мічної границі втоми для рукавів з вну-
трішнім діаметром 25 мм при пульсуючому 
навантаженні, а також складному наванта-
женні  – пульсуюче навантаження з дина-
мічним згином.

Аналіз графіків на рис. 3  показує, 
що динамічний згин при сумісній дії з 
пульсуючим навантаженням приводить до 
багатократного зниження ресурсу рукавів 
високого тиску всіх конструкцій. Рівень 
впливу згину на ресурс рукавів різних кон-
струкцій не однаковий: рукава оплетеної 
конструкції більш стійкі до динамічного 
згину в порівнянні з рукавами спіральної 
(навивальної) конструкції.

Проведені експериментальні до-
слідження впливу динамічного згину гі-
дравлічних рукавів високого тиску на їх 
ресурс дають можливість зробити наступ-
ні висновки:

1. До основних причин, які обумов-
люють втрату роботоздатного стану рука-
вів слід віднести значні пікові збільшення 
тиску робочої рідини в гідравлічній систе-
мі, часті згинання рукавів, кручення та за-

щемлення, а також розриви рукавів в місцях їх з’єднання з кінцевою арматурою.
2. При складному навантаженні гідравлічних рукавів в вигляді пульсуючих 

навантажень і динамічному згину їх число циклів до руйнування зменшується від 35 
% до 60 % в залежності від марки гідравлічних рукавів. Менше число циклів до руй-
нування для рукавів із силовим шаром високоміцної проволоки (1а) та спеціально 
оплетених рукавів (2а) характеризується тим, що при складному навантаженні такий 
фізико-механічний показник дроту рукава, як міцність, не являється основним, щодо 
забезпечення високого ресурсу гідравлічного рукава.

3. Для отримання більш повної функціональної залежності між умовами на-
вантаження гідравлічних рукавів і їх експлуатаційною довговічністю необхідно вра-
ховувати конструктивні особливості рукавів, не тільки за фізико-механічними влас-
тивості матеріалів, а також наприклад від способів навивання дроту, закладання його 
кінців в арматуру та інше.

4. Динамічний згин при сумісній дії з пульсуючим навантаженням приводить 
до багатократного зниження ресурсу рукавів високого тиску всіх конструкцій. Рівень 
впливу згину на ресурс рукавів різних конструкцій не однаковий: рукава оплетеної 
конструкції більш стійкі до динамічного згину в порівнянні з рукавами спіральної 
(навивальної) конструкції.

5. Розглянуту методику складного навантаження гідравлічних рукавів в ви-

Рис. 3. Залежність ресурсу рукавів від 
тиску при пульсуючому (1, 3) та складному 
(1а, 3а) навантаженні: 1, 1а – чотирьох 
спіральний рукав з силовим шаром із 
високоміцної проволоки;  
3, 3а – двооплетений стандартний рукав
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гляді пульсуючих навантажень і динамічного згину можна рекомендувати для вико-
ристання прискорених випробувань рукавів, як при розробленні нових конструкцій, 
так і після їх ремонту на спеціалізованих підприємствах.
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Традиционным сырьем для производства сахара является сахарная свекла. 
В условиях свеклосахарного производства из корнеплодов извлекают единственный 
углевод – сахарозу, хотя сахарная свекла имеет в составе большое количество биоло-
гически активных веществ, которые в процессе переработки переходят в отходы – 
мелассу, свекловичный жом [1].

Сахарную свеклу по химическому составу можна отнести к ценному расти-
тельному сырью с высоким содержанием биологически-активных веществ. Среди 
углеводов найбольшее значение имеют глюкоза, фруктоза, галактоза, арабиноза, са-
хароза, рафиноза, пектиновые вещества. Органические кислоты представлены ян-
тарной, яблочной, молочной, лимонной и другими кислотами. Азотистые вещества 
содержатся в корнеплодах в виде белков, представленные протеинами (альбумины, 
глобулины) и протеидами (нуклеопротеиды и др.), а также в виде аминокислот (лей-
цин, изолейцин, тирозин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты), амидов кислот 
(аспарагин, глутамин), органических основ (бетаин, холин, лецитин), пуринових 
основ (гуанин, ксантин, гипоксантин). В золе корнеплодов содержатся калий, на-
трий, кальций, магний, железо, фосфор, силиций, хлор, ванадий, бор, марганець, 
цинк, медь и другие элементы. Жироподобные вещества представлены лецитином, а 
жирные кислоты – олеиновой и пальмитиновой. Сахарная свекла содержит витами-
ни В1 В2, В6, С, Р пантотеновую и фолиевую кислоты [2].

Перспективным направлением, по нашему мнению, является использова-
ние сахарной свеклы для получения пищевых сиропов разного углеводного соста-
ва, обогащенного органическими и аминокислотами, микро-, макроэлементами и 
другими веществами, обладающими биологической активностью. Нами предложен 
способ получения пищевого сиропа из сахарной свеклы. Основными стадиями про-
изводства являются: получение экстракта из измельченной сахарной свеклы путем 
экстрагирования при температуре

75…80 0С и рН 3,2…4,2, разделение массы в поле центробежных сил, обра-
ботки сока пектолитическими ферментными препаратами, очистка экстракта адсор-
бирующими материалами, концентрирование очищенного экстракта до содержания 
сухих веществ 73 – 78%. Особенностью технологии является извлечения сока в кис-
лой среде с целью обеспечения протекания процесса инверсии сахарозы для полу-
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чения сиропа с повышенным содержанием глюкозы и фруктозы, предупреждения 
окисления фенольных соединений сахарной свеклы ферментом полифенолоксидазы, 
проведение процессов очистки экстракта с использованием эффективных сорбен-
тов, ультрафильтрации [3].

При извлечении сока вместе с растворимыми углеводами в среду перехо-
дит большое количество высокомолекулярных соединений: пектиновые, белковые 
вещества, продукты окисления и конденсации фенольных веществ, что усложняют 
процесс фильтрования, снижают качественные показатели пищевых сиропов. Для 
уменьшения содержания пектина проведены исследования с применением пектоли-
тических ферментных препаратов фирмы «Делер НФ & БИ» (Германия). Пектолити-
ческие препараты обладают пектинэстеразной, полигалактуроназной, пектинлиаз-
ной активностью. а также рядом побочных активностей – галактазной, ксиланазной, 
целюлазной, арабиназной, протеазной. Ферментная обработка эффективно воздей-
ствует на пектиновые вещества свекловичного экстракта, в результате чего образу-
ются низкомолекулярные соединения, обладающие биологической активностью.

В технологии получения пищевых сиропов из свекловичного сырья важным 
процессом является обесцвечивание сока от красящих веществ путем их адсорбции 
на поверхности сорбентов. Очистку сока проводили с помощью адсорбирующих ма-
териалов – кизельзоля, бентонитов, активированных углей, рыбьего клея. В результа-
те сравнительных исследований эффективности очистки экстракта сахарной свеклы 
установлено, что наиболее полное удаление красящих веществ и белка достигается 
при использовании активированного угля, рыбьего клея.

В результате проведенных экспериментальных исследований получен сироп 
с содержанием сухих веществ 73…75%, в состав которого входят: сахароза, глюко-
за, фруктоза, углеводы – продукты гидролиза пектиновых веществ, органические и 
аминокислоты, микро-, макроэлементы, т.е. полученный продукт имеет повышенную 
биологическую ценность.

Пищевой сироп из сахарной свеклы использовали для приготовления кон-
дитерских мучных и конфетных масс, начинок и глазурей. Полученный пищевой 
сироп является эффективным натуральным сахарозаменителем, а также ингреди-
ентом, способствующим увеличению срока хранения мучных изделий благодаря 
повышенному количеству редуцирующих веществ.
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FEATURES OF POWER FLOW DISTRIBUTION IN A CLOSED CIRCUIT 
OF HYDROSTATIC MECHANICAL TRANSMISSIONS

Abstract: This paper presents kinematic diagrams of hydrostatic mechanical 
transmissions with input and output differentials, with different and equal volumes of hydraulic 
machines and gearbox arrangement. The features of power flow distribution in closed circuits 
of above-stated diagrams are determined. It was analyzed what branches of the closed loop 
when driving forward and reverse are loaded, and it was determined what affects the flow of 
power in the double- manual transmission. These methods allow determining the flow of power 
in a closed circuit. It was proved that the most effective and reliable method is based on the 
determination of the sign of the circular gear ratio of the closed loop.

Keywords: hydrostatic mechanical transmission, hydraulic transmission, 
circulation of power, closed circuit, input differential, output differential, tractor industry.

Introduction
In the process of creating new hydrostatic mechanical transmissions (HSMT) 

significant emphasis is laid on regularities of kinematic, power, and energy parameters 
distribution of transmissions, whose values   are significantly dependent on the direction of 
power flows and their circulation in a closed circuit of the double transmission.

Analysis of publications
In paper [1] there was analyzed the change of circulating and non-circulating 

power flows, taking into account the performance coefficient (COP) of the hydrostatic 
transmission (HST) and its impact on the qualitative and quantitative pattern of these power 
flows distribution in double stepless HSMT with an output differential.

In papers [2-5] it was noted that the value and direction of power flows, which are 
transferred by the double transmission medium, are identified only by the circular gear ratio 
of the closed circuit.

Objective and goal setting
The purpose of this paper is to study the characteristics of power flow distribution 

in closed circuits of stepless HSMT with both input and output differentials.
To achieve this goal it is necessary to solve the following problem: provide ki- nematic 

diagrams of HSMT with input and output differentials, the distribution of power in a closed 
circuit; identify particular features of power flows distribution in a closed circuit of reported 
diagrams; provide the methods that allow determining the flow of power in a closed circuit.

The specificity of power flow distribution in a closed circuit of HSMT
In HSMT, operating according to the diagram “input differential”, there are 

6 possible variants of the mechanical and hydraulic branch connection with the the links 
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of the planetary gear set (PGS), which can be implemented in the form of 24 diagrams of 
simplified closed circuits (Fig. 1).

Simplified kinematic and structural diagrams of HSMT with a closed circuit, shown 
in Fig. 1, А, are presented in Fig. 2 – 3. Fig. 2 shows simplified kinematic diagrams of HSMT 
with an input differential with one regulated and one unregulated hydraulic machine, two 
adjustable hydraulic machines with the working volume of the hydraulic pump – 130 cm3, 
the cylinder capacity of the hydraulic motor – 130 cm3 and 250 cm3. Chart number 2  is 
operable only at large engine volume of hydraulic machines: in 390 cm3.

Markings in the figures below: ij  – gear reducer; k  – internal gear ratio of the 
planetary series; e1, e2 – relative parameter of HST regulation; q1, q2 – maximum performance 
of hydraulic machines; ωi – angular velocity of the transmission link; Mnm – moments of 
HSMT links; m – the index-number coincides with the number of the angular velocity of 

Fig . 1. Variations of block diagrams of closed circuits of HSMT with an input differential: 
A – two gears in the hydraulic branch; B – one gear ahead of the HST, the second one in the 
mechanical branch; C – one gear after HST, the second in the mechanical branch; D – two 
gears in the mechanical branch; * – PGS.

Table 1. 
Sign of the circular gear ratio of a closed circuit with an inlet differential  
 (location of the two gear units in the hydraulic branch of a closed circuit)

Diagram ixkbx Diagram ixkbx Diagram ixkbx Diagram ixkbx

The hydro-pump has the maximum volume of 
130 см3, the hydraulic motor – 130 см3

The hydro-pump has the maximum volume of 
130 см3, the hydraulic motor – 250 см3

With non-adjustible 
hydraulic motor

With adjustible 
hydraulic motor

With non-adjustible 
hydraulic motor

With adjustible 
hydraulic motor

1 «-» 1 «-» 1 «-» 1 «-»
2 «-» 2 «-» 2 «-» 2 «-»
3 «-» 3 «-» 3 «-» 3 «-»
4 «+» 4 «+» 4 «+» 4 «+»
5 «-» 5 «-» 5 «-» 5 «-»
6 «-» 6 «-» 6 «-» 6 «-»
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Fig. 2. Simplified kinematic diagrams of HSMT with an inlet differential at different connections 
of the mechanical and hydraulic branch of PGS links and location of two gear units in the 
hydraulic branch of a closed circuit: A – hydro-pump operation volume – 130 cm3, cylinder 
capacity of the hydraulic motor – 130 cm3; B – hydro-pump operation volume – 130 cm3, 
cylinder capacity of the hydraulic motor – 250 cm3; * – adjustable hydraulic motor.

A

B
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HSMT links; n – indices-letters correspond to the moments of links ends; 1 – sun gear; 2 – 
crown gear; 3 – planetary gear transmission.

It is currently conventional to determine the power flows transferred by the double 
HSMT links with an inlet differential (Fig. 2, 3) by means of circular gear ratio of a closed 
circuit [3]:
 ixkbx=-N2a/N5b=-(M2a·ω2)/ (M5b·ω5). (1)

Table 2:  
Verification of lemma compatibility [6] as for distribution of power flows in closed circuits of 
HSMT with an inlet differential of Fig. 2

Diagram sign (e) sign (de/dV) sign (V) sign(e·(de/dV)·V) Note

1 «-» «-» «+» «+» The condition is satisfied

2 «-» «-» «+» «+» The condition is satisfied

3 «-» «-» «+» «+» The condition is satisfied

4 «+» «+» «+» «+»  The condition is not satisfied

5 «+» «+» «+» «+» The condition is satisfied

6 «+» «+» «+» «+» The condition is satisfied

Fig. 4. Distribution of power flows in closed circuits of HSMT with an inlet differential of Figure 2: 
A – circuit №1 – № 3, № 5, № 6; B – circuit № 4.

Fig . 3. Structural diagrams of HSMT with an input differential and location of two gear units in 
the hydraulic branch of a closed circuit
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Provided -∞<ixkbx<0 the flows of power transferred through the parallel branches of 
the double transmission are the same, but when 0 <ixkbx <∞ the power is transferred through 
the branches of the double transmission in opposite directions, that is, there is power circu-
lation in a closed circuit (Fig. 4, Table. 1).

As shown in the Table. 1, the type of power flow distribution in a closed circuit of 
HSMT is not affected by the maximum operating capacity and design of the hydraulic motor 
(both adjustable and non-adjustable).

Let’s define the correspondence of lemma, introduced in paper [6], to the 
distribution of power flows in a closed circuit with an inlet differential of HSMT (Fig. 2). 
According to lemma, which was introduced for HSMT with an inlet differential: when 

Table 3.  
Sign of circular transmission ratio of a closed circuit with an output differential  (location of the 
two gear units in the hydraulic branch of the closed circuit)

Diagram e V, km/h idkbd Diagram e V, km/h idkbd

The hydro-pump has the maximum volume of 130 см3, the hydraulic motor – 130 см3

With non-adjustible hydraulic motor With adjustible hydraulic motor

1
[1; 0] [0; 5,1] «+»

1
[1; 0] [0; 3,7] «+»

(0; -1] (5,1; 10,0] «-» (0; -2] (3,7; 10,0] «-»

2
[1; 0] [0; 5,1] «+»

2
[1; 0] [0; 3,6] «+»

(0; -1] (5,1; 10,0] «-» (0; -2] (3,6; 10,0] «-»

3
[1; 0] [0; 5,1] «+»

3
[1; 0] [0; 3,6] «+»

(0; -1] (5,1; 10,0] «-» (0; -2] (3,6; 10,0] «-»

4
[1; -0,05] [0; 5,7] «+»

4
[1; -0,05] [0; 4,2] «+»

(-0,05; -1] (5,7; 10,0] «-» (-0,05; -2] (4,2; 10,0] «-»

5
[-1; 0,15] [0; 6,1] «+»

5
[-1; 0,15] [0; 5,1] «+»

(0,15; 1] (6,1; 10,0] «-» (0,15; 2] (5,1; 10,0] «-»

6
[-1; 0] [0; 5,2] «+»

6
[-1; 0] [0; 3,7] «+»

(0; 1] (5,2; 10,0] «-» (0; 2] (3,7; 10,0] «-»
The hydro-pump has the maximum volume of 130 см3, the hydraulic motor – 250 см3

With non-adjustible hydraulic motor With adjustible hydraulic motor

1
[1; 0] [0; 5,1] «+»

1
[1; 0] [0; 3,7] «+»

(0; -1] (5,1; 10,0] «-» (0; -2] (3,7; 10,0] «-»

2
[1; 0] [0; 5,1] «+»

2
[1; 0] [0; 3,6] «+»

(0; -1] (5,1; 10,0] «-» (0; -2] (3,6; 10,0] «-»

3
[1; 0] [0; 5,1] «+»

3
[1; 0] [0; 3,6] «+»

(0; -1] (5,1; 10,0] «-» (0; -2] (3,6; 10,0] «-»

4
[1; -0,05] [0; 5,6] «+»

4
[1; -0,05] [0; 4,0] «+»

(-0,05; -1] (5,6; 10,0] «-» (-0,05; -2] (4,0; 10,0] «-»

5
[-1; 0,15] [0; 6,0] «+»

5
[-1; 0,1] [0; 4,7] «+»

(0,15; 1] (6,0; 10,0] «-» (0,1; 2] (4,7; 10,0] «-»

6
[-1; 0] [0; 5,2] «+»

6
[-1; 0] [0; 3,6] «+»

(0; 1] (5,2; 10,0] «-» (0; 2] (3,6; 10,0] «-»
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Table 4: Verification of lemma compatibility [6] as for power flow distribution in closed 
circuits of HSMT with an output differential of Fig. 6

Diagram V, km/h sign (e) sign (de/dV) sign (V) sign(e·(de/dV)·V) Note

1 2 3 4 5 6 7
The hydro-pump has the maximum volume of 130 см3, the hydraulic motor – 130 см3

With non-adjustible hydraulic motor

1
[0; 5,1] «+» «-» «+» «-» The condition is satisfied
(5,1; 10,0] «-» «-» «+» «+» The condition is satisfied

2
[0; 5,1] «+» «-» «+» «-» The condition is satisfied
(5,1; 10,0] «-» «-» «+» «+» The condition is satisfied

3
[0; 5,1] «+» «-» «+» «-» The condition is satisfied
(5,1; 10,0] «-» «-» «+» «+» The condition is satisfied

4
[0; 5,7] «+» «-» «+» «-» The condition is satisfied
(5,7; 10,0] «-» «-» «+» «+» The condition is satisfied

5
[0; 6,1] «-» «+» «+» «-» The condition is satisfied
(6,1; 10,0] «+» «+» «+» «+» The condition is satisfied

6
[0; 5,2] «-» «+» «+» «-» The condition is satisfied
(5,2; 10,0] «+» «+» «+» «+» The condition is satisfied

With adjustible hydraulic motor

1
[0; 3,7] «+» «-» «+» «-» The condition is satisfied
(3,7; 10,0] «-» «-» «+» «+» The condition is satisfied

2
[0; 3,6] «+» «-» «+» «-» The condition is satisfied
(3,6; 10,0] «-» «-» «+» «+» The condition is satisfied

3
[0; 3,6] «+» «-» «+» «-» The condition is satisfied
(3,6; 10,0] «-» «-» «+» «+» The condition is satisfied

4
[0; 4,2] «+» «-» «+» «-» The condition is satisfied
(4,2; 10,0] «-» «-» «+» «+» The condition is satisfied

5
[0; 5,1] «-» «+» «+» «-» The condition is satisfied
(5,1; 10,0] «+» «+» «+» «+» The condition is satisfied

6
[0; 3,7] «-» «+» «+» «-» The condition is satisfied
(3,7; 10,0] «+» «+» «+» «+» The condition is satisfied

The hydro-pump has the maximum volume of 130 см3, the hydraulic motor – 250 см3

With non-adjustible hydraulic motor

1
[0; 5,1] «+» «-» «+» «-» The condition is satisfied
(5,1; 10,0] «-» «-» «+» «+» The condition is satisfied

2
[0; 5,1] «+» «-» «+» «-» The condition is satisfied
(5,1; 10,0] «-» «-» «+» «+» The condition is satisfied

3
[0; 5,1] «+» «-» «+» «-» The condition is satisfied
(5,1; 10,0] «-» «-» «+» «+» The condition is satisfied

4
[0; 5,6] «+» «-» «+» «-» The condition is satisfied
(5,6; 10,0] «-» «-» «+» «+» The condition is satisfied
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sign(e·(de/dV)·V)>0 there is no power circulation in a closed circuit of HSMT, but when 
sign(e·(de/dV)·V)<0 there occurs power circulation. However, under V they understand the 
linear speed of the vehicle (when V>0 the vehicle moves forward, when V < 0 – back). Let’s 
point out that the value of e= e1/e2 is considered as the movement forward (Table 2).

As a result of checking of lemma compliance [6] as for the distribution of power 
flows in a closed circuit of HSMT with an inlet differential (Fig. 2), it was identified that 
it does not reproduce the processes taking place in a closed circuit. The flow of power 

5
[0; 6,0] «-» «+» «+» «-» The condition is satisfied
(6,0; 10,0] «+» «+» «+» «+» The condition is satisfied

6
[0; 5,2] «-» «+» «+» «-» The condition is satisfied
(5,2; 10,0] «+» «+» «+» «+» The condition is satisfied

With adjustible hydraulic motor

1
[0; 3,7] «+» «-» «+» «-» The condition is satisfied
(3,7; 10,0] «-» «-» «+» «+» The condition is satisfied

2
[0; 3,6] «+» «-» «+» «-» The condition is satisfied
(3,6; 10,0] «-» «-» «+» «+» The condition is satisfied

3
[0; 3,6] «+» «-» «+» «-» The condition is satisfied
(3,6; 10,0] «-» «-» «+» «+» The condition is satisfied

4
[0; 4,0] «+» «-» «+» «-» The condition is satisfied
(4,0; 10,0] «-» «-» «+» «+» The condition is satisfied

5
[0; 4,7] «-» «+» «+» «-» The condition is satisfied
(4,7; 10,0] «+» «+» «+» «+» The condition is satisfied

6
[0; 3,6] «-» «+» «+» «-» The condition is satisfied
(3,6; 10,0] «+» «+» «+» «+» The condition is satisfied

Fig. 5. Variants of block diagrams of closed circuits of HSMT with an inlet differential: A- two 
gear units in the hydraulic branch; B- one gear unit ahead of HST, the second one in the 
mechanical branch; C – one gear unit located after the HST, the second one in the mechanical 
branch; D – two gear units in the mechanical branch; * – PGS.
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Fig. 6. Simplified kinematic diagrams of HSMT with an output differential in various connections 
of the mechanical and hydraulic branch with PGS links and location of two gear units in the 
hydraulic branch of the closed circuit: A – hydro-pump operation volume – 130 cm3, cylinder 
capacity of the hydraulic motor – 130 cm3; B- hydro-pump operation volume – 130 cm3, cylinder 
capacity of the hydraulic motor – 250 cm3; * – adjustable hydraulic motor.
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transferred through the links of the double transmission should be determined using the 
values   of the circular gear ratio of the closed circuit.

In HSMT, operating according to the diagram “output differential”, there are 
6  possible variants of connection of the mechanical and hydraulic branch with the links 
of the planetary gear set (PGS) that may be implemented in the form of 24 diagrams of 
simplified closed circuits of HSMT (Fig. 5).

Simplified kinematic and structural diagrams of HSMT with a closed circuit, shown 
in Fig. 5, A are presented in Fig. 6 – 7. Fig. 6 shows a simplified kinematic scheme of HSMT 
with an output differential with one regulated and one unregulated hydraulic machine, two 
adjustable hydraulic machines with a working volume of the hydraulic pump – 130 cm3, the 
cylinder capacity of the hydraulic motor – 130 cm3 and 250 cm3.

The flows of power transferred through the HSMT links of the double transmission with an 
output differential (Fig. 6, 7) we’ll determine by means of the circular gear ratio of a closed circuit [3]:
 idkbd=-N4b/N1c=-(M4b·ω4)/(M1c·ω1).  (2)

Let’s determine the correspondence of lemma, introduced in paper [6], to the dis-
tribution of power flows in a closed circuit of HSMT with an output differential (Fig. 6). The 
results of the study are presented in Table. 4.

Table 5. 
Sign of circular transmission ratio of HSMT of “Belarus 3022 DV” tractor -analogue

f e V, km/h idkbd f e V, km/h idkbd

Forward running, operation range Return motion, operation range

0,5
[-1; 0,1] [0; 8,3] «+»

0,5 [-1,13; -2] [0; -2,0] «+»
(0,1; 0,28] (8,3; 10,0] «-»

0,05
[-1; 0] [0; 8,3] «+»

0,05 [-1; -2] [0; -7,8] «+»
(0; 2] (8,3; 24,5] «-»

Forward running, transport range Return motion, transport range

0,05
[-1; 0] [0; 22,0] «+»

0,05 [-1; -2] [0; -18,6] «+»
(0; 2] (22,0; 60,0] «-»

Fig. 7. Block diagrams of HSMT with an output differential and location of two gear units in the 
hydraulic branch of the closed circuit
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If – ∞ <idkbd < 0 the flow of power transferred through the parallel branches of the 
double transmission are the same, but when 0 <idkbd <∞ the power is transferred through the 
branches of the double transmission in opposite directions, that is, there is power circulation 
in a closed circuit ( Fig. 8, Table. 3).

We’ll consider in detail the modern HSMT: Fendt Vario [7, 8] and HSMT for 
“Belarus 3022 DV” tractor [9, 10].

As a result of analysis of HSMT with an inlet differential Fendt 939 Vario it was 
identified that in a closed circuit of tractor transmission there is no power circulation when 
driving forward (- ∞ <ixkbx < 0) and occurs when reversing (0 <ixkbx <∞, Fig. 9)

As a result of analysis of HSMT with an output differential of the tractor -analogue 
“Belarus 3022 DV” it was discovered that in a closed circuit of tractor transmission when 
in forward motion on the draw at the rate of 8.3 – 10.0 km/h (f = 0, 5 ), 8,3 – 24,5 km / h 
(f = 0,05); when in forward motion on the draw at the rate of 22.0 – 60.0 km/h (f = 0,05), 
in a closed circuit of the transmission there is no power circulation – the power is trans-
ferred through the parallel branches of the double transmission, in other cases when driving 
forward there occurs power circulation in a closed circuit, which leads to overloading of 

Fig. 8. Distribution of power flows in closed circuits of HSMT with an output differential:  
A – idkbd> 0; B – idkbd < 0.

Fig. 9. Power flows distribution in a closed circuit of Fendt 939 Vario tractor transmission:  
A – forward running; B – return motion. 



69

Inżynieria i technologia. 2014. osiżgniżż, projekty hipotezż. 

mechanical branches. When reversing, in a closed circuit there occurs power circulation, 
leading to overloading of the hydraulic branch (Fig. 10, Tab. 5).

Conclusions
1. It was believed that in a closed circuit of HSMT with an inlet differential when 

moving forward there is no power circulation. This statement is not justified, as confirmed 
by diagram № 4 (Fig. 2), where as a result of power circulation in a closed circuit there is 
observed overloading of the hydraulic branch.

2. In a double HSMT of the Fendt 939 Vari tractor with an inlet differential when 
driving forward in a closed circuit of the transmission there is no power circulation – the 
power is transferred through the parallel branches of the double transmission. When 
reversing, in a closed circuit there occurs power circulation, leading to overloading of the 
hydraulic branch.

3. The significant factor that affects the flows of power through the parallel branches 
of the double HSMT that operate according to the diagram “input differential” is a kinematic 
diagram of the transmission and the direction of the tractor movement.

4. In all the considered HSMT diagrams with an output differential, including the 
HSMT of the tractor-analogue “Belarus 3022 DV”, at certain speeds when moving forward in 
a closed circuit there occurs power circulation, which leads to overloading of the mechanical 
branch, and when moving in reverse direction there is a constant power circulation with 
overloading of the hydraulic branch.

Fig. 10. The distribution of power flows in a closed circuit of HSMT of the tractor-analogue 
“Belarus 3022 DV”: A – forward running, idkbd> 0; B – forward running, idkbd < 0;  
C – return motion.
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5. The most effective and reliable method that allows determining the direction 
of power flows in a closed circuit of HSMT with both an input and an output differential is 
based on the determination of the sign of the circular gear ratio of the closed circuit.

6. The directions of power flows in closed circuits of HSMT with an output 
differential can also be determined by means of the lemma, which is shown in paper [6]. The 
feature of the given lemma is that it is not appropriate for HSMT diagrams with an input 
differential.
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Анотація. У роботі описується програмний продукт, створений на плат-
формі Android 4.2., який допомагає людям з вадами зору та сліпим пересуватись по 
вулиці, розроблений авторами.

Ключові слова: програмний продукт, технології, платформа Android, вірту-
альна машина Java, хмарна платформа, смартфон.

Abstract. The article describes the software created for the platform Android 4.2. 
which helps impaired people to move down the street, authored.

Key words: software, technology, platform Android, virtual machine Java, cloud 
platform, smartphone.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кількість сліпих людей у 
світі становить близько 40 мільйонів людей, це не рахуючи слабозорих, які теж мають 
свої особливі потреби у щоденному житті.  В Україні  незрячих людей за неофіційною 
статистикою (єдиної офіційної досі немає) —  від 50 до 70 тисяч [1]. 

Назвати міську інфраструктуру в Україні дружньою до людей з вадами 
зору — не можна навіть «авансом». І якщо у Києві громадські організації та компе-
тентні державні структури ще якось намагаються щось виправити, то про регіони, а 
тим паче маленькі містечка та села й говорити не доводиться.

На сьогоднішній день сучасним методом комунікації є смартфон. 70 % 
смартфонів працюють на операційній системі Android. Вже майже кожен мобільний 
телефон має камеру, що дозволяє нам застосування нашого програмного продукту 
на практиці [2].

Поставлена задача є дуже актуальною для людей з вадами зору.
Мета роботи полягає в допомозі слабобачучим людям пересуватися по ву-

лиці, за допомогою повідомлення про перешкоди на дорозі і т.д. Завдання розробити 
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програмне забеспечення, яке б допомагало людям з вадами зору та сліпим пересува-
тись по вулиці.

Програмний продукт створений на платформі Android 4.2. і вище. Викори-
ствуються мови програмування Java та мова розмітки XML.

Java – (вимовляється Джава; у нас інколи Ява) — об’єктно-орієнтована мова 
програмування, випущена компанією Sun Microsystems у 1995 році як основний ком-
понент платформи Java. Синтаксис мови багато в чому походить від C та C++ [3].

Java програми виконуються у середовищі віртуальної машини Java. Java про-
грами компілюються у байткод, який при виконанні інтерпретується віртуальною 
машиною для конкретної платформи.

В 2009 році Sun Microsystems придбала компанія Oracle, яка продовжує роз-
вивати Джаву [4].

Android – операційна система і платформа для мобільних телефонів та план-
шетних комп’ютерів, створена компанією Google на базі ядра Linux. Підтримується 
альянсом Open Handset Alliance (OHA) [5].

Хоча Android базується на ядрі Linux, він стоїть дещо осторонь Linux-
спільноти та Linux-інфраструктури. Базовим елементом цієї операційної системи є 
реалізація Dalvik віртуальної машини Java, і все програмне забезпечення і застосу-
вання спираються на цю реалізацію Java.

У 69,2% смартфонів, проданих у четвертому кварталі 2012 року, була вста-
новлена   операційна система Android [6;7].

Продукт розроблений на голосових командах.
Також присутня база даних, в яку буде записуватись маршрут та інформація 

про перешкоди. І ця інформація обробляється в хмарній платформі.
У результаті виконання ми отримуємо: Програмне забезпечення на базі опе-

раційної системи Android 4.2; програму, яка використовуючи карти Google maps та 
камеру смартфону буде допомогати людям з вадами зору; програма має повідомляти 
про перешкоди на шляху [8].

Програмний продукт проходить апробацію на смартфоні Samsung Galaxy 
Core Advance з функціями для слабозорих людей. Окремої згадки заслуговує спеці-
альний режим, який спрощує роботу зі смартфоном завдяки великим піктограмам. 
Крім того, в цьому телефоні замість традиційних для сучасних смартфонів сенсор-
них кнопок використовуються фізичні, що мають чітко виражену тактильну віддачу 
при натисканні [9]. Фізичні кнопки передбачені для найбільш часто використову-
ваних функцій: диктофона, камери, регулювання гучності, меню смартфона, вклю-
чення живлення. Серед додаткових функцій, розроблених для людей з обмеженими 
можливостями, виділяється оптичне сканування для автоматичного розпізнавання 
тексту з зображення і подальшого голосового відтворення, додаток Light Sensing, що 
дозволяє визначати напрямок на джерела світла і їх яскравість зі звуковою індика-
цією, диктофон Instant Voice Recorder для швидкого створення голосових заміток і 
спеціальний режим роботи інтерфейсу смартфона, в якому навігація по меню і всі дії 
користувача підтверджуються голосової зворотним зв’язком [10]. Також варто від-
значити конвертацію тексту в голосове повідомлення TTS (Text-to-Speech) і функцію 
Voice Guided Camera для зручного визначення кількості людей і їх розташування при 
фотографуванні.
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Сучасні медичні організації, в тому числі медичні кардіологічні центри, ме-
дичні інститути, діагностичні центри, працюють і накопичують величезні обсяги 
даних. Від того, наскільки ефективно ця інформація використовується лікарями, ке-
рівниками, що управляють органами, залежить якість медичної допомоги, загальний 
рівень життя населення, рівень розвитку країни в цілому і кожного її територіально-
го суб’єкта зокрема.

Інформаційні технології в медицині сьогодні стають невід’ємною складовою 
охорони здоров’я. На зміну епохи паперових носіїв інформації приходить час вели-
ких інформаційних систем, спрямованих як на підтримку внутрішніх функцій, так і 
на вирішення завдань управління медичною галуззю.

При цьому необхідно мати на увазі, що сьогодні акцент поступово зміщуєть-
ся з вирішення завдань по інформатизації адміністративних управлінських структур 
на реалізацію проектів інформатизації медичної діяльності. Тобто пріоритети почали 
змінюватися у бік таких напрямів, як автоматизація робочого місця лікаря, створен-
ня єдиної електронної медичної карти, обробка медичних даних і кардіосигналів з 
використанням хмарних технологій, електронного обліку пацієнтів, поширення інте-
лектуальних систем підтримки ухвалення лікарських рішень, застосування і широке 
поширення новітніх медичних технологій, розвиток телемедицини [1].
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«Хмарні» технології є новим альтернативним способом істотно спростити і 
підвищити ефективність управління та обслуговування таких проектів, як обробка 
кардіосигналів. Враховуючи особливості Українського законодавства, чинної норма-
тивної бази і особливу специфіку роботу вітчизняної охорони здоров’я , найбільш 
вірогідною моделлю застосування хмарних обчислень для регіональних проектів ав-
томатизації охорони здоров’я є «приватна хмара», створена державним замовником 
(наприклад, регіональним комітетом з охорони здоров’я).

Наш проект автоматизації обробки кардіосигналів на базі приватної хмари 
реалізується за наступною схемою:

1) Спочатку створюється єдиний центр обробки даних (ЦОД) для розгортан-
ня приватної хмари .

2) У кожному ЛПУ створюється своя мінімально – необхідна інфраструкту-
ра, що включає тільки внутрішню мережу і комп’ютерну техніку на робочих місцях 
користувачів. Сервера, системи зберігання даних, системи резервного копіювання, 
обладнання серверних кімнат – все це в ЛПУ не передбачено , тому все це буде роз-
міщено в «хмарі» .

3) Від кожного ЛПУ до «хмари» створюється виділений високошвидкісний 
канал зв’язку , або використовується захищене з’єднання через відкриті мережі , в 
тому числі – Інтернет.

4 ) У « хмарі » розгортається необхідне загальносистемне ПО , а також – ме-
дична інформаційна система (МІС), здатна в ньому працювати і обслуговувати все 
ЛПУ з відповідним логічним поділом даних усередині БД МІС2[3].

Порівнюючи класичну і «хмарну» модель реалізації проектів автоматизації 
закладів охорони здоров’я, а також проаналізувавши різні публікації з цієї теми, ми 
сформували наступні основні переваги , які можна очікувати:

Ми обираємо хмарну архітектуру, адже її організація підходить для проекту 
найбільше, а основними перевагами можна назвати :

• Зменшення початкових витрат на придбання комп’ютерного  обладнання
• Спрощення та здешевлення обслуговування інфраструктури
• Підвищення економічної ефективності інвестицій в серверне обладнання
• Поліпшення екологічності IT- проектів
• Поліпшення захисту та безпеки « віртуальних » серверів
• Зростання продуктивність по міжустановчому обміну
• Поліпшені можливості резервного копіювання і відновлення
• Спрощення тестування і розробки
• Спрощується виділення персоналу підтримки
• Зниження ступеня дублювання
• Використання стандартних конфігурацій
В цілому, ми чітко бачимо перспективи масового і обґрунтованого застосу-

вання хмарних обчислень у вітчизняній медицині. Ми розуміємо, що, навіть незва-
жаючи на різні об’єктивні складнощі, хмарні технології будуть активно розвивати-
ся і, в тому числі, звичайно ж, і на ринку програмного забезпечення для медицини. 
Очевидно, що для окремих завдань «хмари» виправдані і доцільні вже зараз: це різні 
додаткові сервіси, орієнтовані на web, а саме це нас цікавить найбільше, адже ми про-
понуємо проект обробки кардіосигналів через Інтернет [2].
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Проведена загальна характеристика компаній, що будують свої продукти на 
основі хмар, і є впевненість у тому, що мережа інтернет в змозі задовольнити корис-
тувачів в обробці даних .

Мною була розроблена програма, яка використовує «хмарні» сховища для 
кардіосигналів. На даний момент вона на основі реєстраційного номеру мед. стра-
хування та паспортних даних зв’язується зі сховищем та вносить чи забирає звідти 
результати вашої ЕКГ для обробітки або аналізу.

1. Гусинін А.В., Яценко В.П. Інформаційні технології в телемедицині: навчальний 
посібник [Текст] / Гусинін А.В., Яценко В.П. – К.: СПД Моляр С.В., 2010. – 350 с.

2. Федоров Иван. Отрезвление: лучше сервер в руках, чем сервис в облаках // 
CNews, № 51, 2010 г. стр. 80-88.

3. Что такое облачные вычисления и как их можно использовать http://www.ibm.
com/ru/cloud/pdf/Understanding_and_Leveraging_Cloud_Computing_RU -1_vali-
dated_Feb2_KI_rus_s5_hyperlinks.pdf

4. Фролов А.В., Фролов Г.В. Захист інформації в комп’ютерних мережах [Текст] / 
Фролов А.В., Фролов Г.В. – М.: Діалог – МИФИ, 2001. – 653 с.

5. Медицинская информационная система MEDEXIS [Електронний ресурс] / Ре-
жим доступу: http://www.med-soft.ru/files/mis-03-2011.pdf
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ  
ДОДАТКОВОГО ЕЛЕКТРОТЕПЛОПОСТАЧАННЯ  

В БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Спонукальними мотивами для впровадження технології додаткового елек-
тротеплопостачання ( ДЕТ ) в багатоквартирному будинку є:

• можливість зниження поставок тепла від теплоцентралі;
• зменшення нічного провалу споживання електроенергії;
• доступність впровадження без серйозних будівельних робіт;
• використання тарифів на споживану електроенергію, диференційованих 

за періодами часу.
Одним з варіантів впровадження цієї технології є установка в батареї систе-

ми централізованого теплопостачання ( ЦТ ) ТЕН-ів з терморегулятором, які вста-
новлюються в батареї опалення замість заглушок.

Згідно з [1,  С.16,  п.  6.1.3] допускається застосування генератора теплоти, 
що використовує електричну енергію для нагрівання теплоносія в тому числі при 
споживанні електроенергії в години мінімального навантаження енергосистеми.

Для модифікації системи ЦТ необхідно:
• встановити ТЕН потрібної потужності в кожну з батарей квартири;
• підвести від щитка централізованого електропостачання (ЩЕ) квартири окре-

мим кабелем живлення для ДЕТ, яке потім розвести до встановлених ТЕН-ів;
• встановити в ЩЕ електронний блок, що регулює додаткову потужність, 

споживану квартирою по лінії ДЕТ за рахунок обмеження подачі потуж-
ності в цю лінію.

Електронний блок обмежує додаткову потужність, споживану квартирою по 
лінії ДЕТ. Така схема не дозволяє перевищити допустиму як для кожної квартири 
окремо, так і для будівлі в цілому потужність електроспоживання, і в той же час, до-
зволяє використовувати всі вільні електроресурси для ( ДЕТ ), що особливо ефектив-
но в період нічного провалу споживаної потужності.

Потужність встановлених ТЕН-ів визначаємо за формулою оціночних роз-
рахунків питомих витрат потужності для теплопостачання [2]:

 , (формула 1)
де  – питома витрата тепла на опалення 9-ти поверхового житлового бу-

динку, вт/м2;  – температура зовнішнього повітря, 0С.
Модифікована таким чином система опалення згідно з [1,  С.9,  п.  3.50] ви-

значається як «система опалення комбінована» і при її впровадженні мають бути за-
стосовані засоби безпеки від перевищення максимальної температури та тиску, та за-
ходи, що запобігають закипанню води. Отже, електронний блок управління повинен 
виконувати вказані функції.
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Згідно з [3,  С.11,  табл.  2] температура повітря найхолоднішої доби 
, тривалість опалювального сезону, протягом якого  складає 
, середня температура протягом опалювального сезону для розрахунків 
.

Тариф на комунальні послуги з централізованого опалення  , встановле-
ний Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комуналь-
них послуг станом на 1 жовтня 2014 року становить 9.22 грн./м2•міс ( з ПДВ ) опалю-
вальної площі в опалювальний сезон при відсутності будинкового або квартирного 
засобів обліку теплової енергії. Тобто такий тариф діє для більшості багатоквартир-
них будинків.

Виходячи з наведеної інформації та перерахованих вище обмежень, викона-
но попередні розрахунки:

, ,

  (формула 2)

 , (формула 3)

, ,  – допустима амплітуда тем-
ператури під впливом зовнішніх змін.

Зрозуміло, що впровадження технології ДЕТ може мати сенс для споживача 
за умови, що питома вартість опалення після модернізації системи теплопостачання 

 не збільшиться. Отже:

, , ,  

,

,

, 

 , . (формула 4)
де  – зменшена питома вартість опалення традиційною системою ЦТ 

після модернізації за рахунок встановлення ДЕТ;
 – питома вартість опалення системою ДЕТ;
 – нічний тариф на електроенергію, який дорівнює:

0.2159 грн/кВт-год для 2-зонної та
0.1234 грн/кВт-год для 3-зонної тарифікації;

 – тариф на опалення;
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 – тарифний коефіцієнт при використанні ДЕТ в нічний період;
 – сумарна місячна витрата електроенергії системою ДЕТ;

 – ККД традиційної системи ЦТ;
 – кількість годин використання ДЕТ в нічний період;

 – кількість годин використання опалення протягом доби;
 – кількість днів використання опалення протягом місяця;

  – сумарна середньодобова чи середньомісячна витрата тепла на 
опалення системою ЦТ.

Як видно з (ф.4) система ДЕТ виявляється ефективною для споживача, 
оскільки нічний тариф на електроенергію  менше ніж тариф на опалення , ви-
года на один м2 складає біля 2% для 2-зонної та 78% для 3-зонної тарифікації.

Відомим запереченням [4] проти впровадження систем ДЕТ є думка, що 
це призведе до перевантаження електромереж і проводки в житлових будинках. 
Це заперечення не може бути застосовано до запропонованого підходу з наступ-
них причин:

• ДЕТ слід використовувати тільки під час нічного провалу графіка елек-
тричних навантажень;

• електронний блок повинен відстежувати реальне електроспоживання 
кожної квартири і регулювати потужність по лінії ДЕТ в межах 70% від 
гарантованої за договором з енергопостачальною компанією потужності 
електропостачання. Для багатоквартирних будинків в Києві ця потуж-
ність на жовтень 2014 складає 3 кВт.

З урахуванням (ф.2, ф.3) максимальна необхідна потужність системи опален-
ня для трикімнатної квартири загальною площею 70 м2 не на багато перевищує 6 кВт, 
а середня складає 4 кВт. Відповідно, за добу така квартира споживає в середньому 
96 кВт-годин теплової енергії. Враховуючи велику інерційність системи централізо-
ваного опалення, видається цілком допустимим наступний режим роботи комбіно-
ваної системи теплопостачання:

• система централізованого теплопостачання цілодобово використовується 
зі зниженою на 8% потужністю;

• всю недопоставлену системою централізованого теплопостачання тепло-
ву енергію компенсує система ДЕТ за період нічного провалу електричних 
навантажень з 23:00 до 7:00.

Для вже згаданого прикладу опалення трикімнатної квартири 
дев’ятиповерхового будинку система ДЕТ в змозі забезпечити середню потужність 
теплопостачання не менше 1 кВт і відповідно 8 кВт-годин теплової енергії, що стано-
вить близько 8%.

Посилання:
1. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування/ Видання офіцій-

не / Мінрегіон України, 2013. – 141 с.
2. Русланов Г.В. Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий: Проекти-

рование: Справочник / Г.В. Русланов, М.Я. Розкин, Э.Л. Ямпольский. – К.: Буді-
вельник, 1983. – 272 с.
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ВИРІВНЮВАННЯ ДОБОВОГО ГРАФІКА ПОТУЖНОСТІ ПОБУТОВОГО 
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ЕЛЕКТРОТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Ключові слова/Keywords: добовий графік потужності /the daily schedule of 
power, побутове електроспоживання / household power consumption / додаткове елек-
тротеплопостачання / additional electricity district heating.

При моделюванні можливості та ефективності вирівнювання добового 
графіка потужності побутового електроспоживання за рахунок впровадження до-
даткового електротеплопостачання (ДЕТ) [1] використана наступна довідкова або 
попередньо розрахована інформація.

Як відомо з енергетичного балансу України за 2012 рік споживання теплової 
енергії побутовим сектором склало 4 682 тис.тонн нафтового еквіваленту, а електричної 
енергії, відповідно, 3 303 тис.тонн нафтового еквіваленту. В [2] оприлюднені добові 
графіки потужності побутового електроспоживання у зимові режимні дні, а саме 
16 грудня 2009 року, 15 грудня 2010 року, 19 грудня 2012 року та 18 грудня 2013 року. 
На основі цих даних одержано усереднений добовий графік потужності та сумар-
ну добову потужність побутового електроспоживання у зимові режимні дні. Згідно 
БД архіву погоди [3] середньонічна та середньоднівна температури в ці режимні дні 
дорівнювали: 16 грудня 2009 року – « – 180C та – 150C»; 15 грудня 2010 року – « – 80C»; 
19 грудня 2012 року – « – 150C та – 120C»; 18 грудня 2013 року – « + 10C».

Модель для оцінки ефективності технології ДЕТ в процесі вирівнювання 
добового графіка потужності побутового електроспоживання (ПЕС) враховує такі 
співвідношення:

• сумарне добове побутове електроспоживання – ;

• усереднене по річних режимних днях погодинне –  та добове –  
побутове електроспоживання;

• довідкова потужність централізованого теплопостачання – ;
• довідкова потужність ПЕС, – ;
• бажана максимальна потужність ПЕС досягнута за рахунок впроваджен-

ня ДЕТ,  –  ;
• усереднена погодинна потужність ДЕТ:

• ;

• усереднена погодинна вирівняна потужність ПЕС:

• ;



82

Zbiór raportów naukowych

Розрахункові дані розподілів добових потужностей побутового електропостачан-
ня, електроспоживання, централізованного теплопостачання, додаткового електротепло-
постачання та вирівнювання добового графіка потужності побутового електроспоживан-
ня за рахунок впровадження додаткового електротеплопостачання представлені на рис. 1.

На основі цих даних та інформаціі про середньомісячні температури розра-
ховані розподіли місячних потужностей побутового електроспоживання, споживан-
ня теплової енергіїї від централізованного та додаткового електротеплопостачання, 
які представлені на рис. 2.

Рисунок 1 – Вирівнювання добового графіка потужності побутового електроспоживання 
за рахунок впровадження додаткового електротеплопостачання

Рисунок 2 – розподіли місячних потужностей побутового електроспоживання, 
споживання теплової енергіїї від централізованного та додаткового 
електротеплопостачання
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Фактичний баланс потужності в ОЕС України [4] за день максимуму елек-
троспоживання 31 січня 2014 року та можливе його вирівнювання за рахунок впро-
вадження додаткового електро-теплопостачання приведено в таблиці 1.

В той день: середньодобова температура повітря на території України скла-
ла –18°C; тепловими електростанціями генеруючих компаній (ГК) та ТЕЦ використано 
вугілля – 141,31 тис.т., мазуту – 0,19 тис.т., природного газу – 26,78 млн.куб.м. за добу. У 
січні 2014 року надходження електричної енергії в мережі ДП «НЕК Укренерго» напру-
гою 750-220 кВ склало 11 982,741 млн. кВт.год. Встановлена теплофікаційна потужність 
ТЕЦ-5 – 1 874 Гкал/год тобто приблизно 2 180 МВт, ТЕЦ-6 – 1 740Гкал/год тобто приблиз-
но 2 020 МВт, встановлена електрична потужність ТЕЦ-5 – 700 МВт, ТЕЦ-6 – 500 МВт.

Враховуючи цю інформацію та відомі співвідношення ККД електрогенерації – 
біля 35%, та генерації теплової енергії – біля 55%, були виконані оцінки можливого ви-
рівнювання балансу потужності в ОЕС України за рахунок впровадження додаткового 
електротеплопостачання, результати яких приведено в таблиці 1 та на рис. 3.

Виконані розрахунки показали, що впровадження модифікованої за рахунок 
використання додаткового електротеплопостачання системи опалення [1] дозволить:

• зменшити на 2  ГВт потужність системи централізованного теплопоста-
чання;

• одержати сутеве вирівнювання добового графіка потужності побутового 
електроспоживання, рис. 1;

• зменшити сумарне споживання енергії побутовим сектором на 270  тис.
тонн нафтового еквіваленту;

• зменшити кількість змін режиму роботи електрогенераторів та котельних 
агрегатів, таблиця 1.

Баланс потужності в ОЕС України за день максимуму електроспоживан-
ня та можливе його вирівнювання за рахунок впровадження додаткового електро-
теплопостачання

Рисунок 3 – Можливе вирівнювання балансу потужності в ОЕС
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вання січня 2014 р. / [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrenergo.
energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/publish/printable_article?art_id=149377

Початковий Вирівнюваний Початковий Вирівнюваний

Споживання_Е 22 697 27 847 30 727 29 877
АЕС 11 563 11 563 11 530 11 530
ТЕС ГК 8 907 11 737 14 480 13 800
ТЕЦ 3 284 3 300 3 390 3 300
ГЕС 212 1 247 1 247 1 247
ТЕС теплова 19 157 23 630 28 081 26 871
Побутове ЕС 5 350 10 500 11 900 11 050
Кількість блоків ТЕС ГК в роботі 50 60 66 63

Мінімум Максимум

4:00 18:00

Таблиця 1.
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ПОД- СЕКЦИЯ 15. Химические технологии.
Крюкова М. А

Магистрантка 2 курса ОмГТУ ФЭОиМ
Научный руководитель: Федяева Оксана Анатольевна, к.х.н.,доцент.

ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ  

НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ

Ключевые слова: хроматография, нефтепродукты, экстракт, аргон, абсолют-
ная калибровка, бинарная смесь, растворитель, анализ, образец.

Целью настоящей работы являлось применение метода газовой хроматогра-
фии для определения содержания бензина и дизельного топлива (солярки) в почве. 
Объектом исследования служила песчаная почва, искусственно загрязнённая бензи-
ном или соляркой. В предварительно подготовленные навески почвы вносили ука-
занные нефтепродукты в определённых количествах. Загрязнённую почву обраба-
тывали методом жидкостной экстракции, используя в качестве экстрагентов гексан, 
хлороформ и четырёххлористый углерод. Образцы почвы встряхивали с раствори-
телем в течение 15 минут при комнатной температуре. Экстракт отфильтровывали и 
подвергали анализу.

Газохроматографическое определение извлечённого из почвы бензина про-
водили на хроматографе ЛХМ-72 с детектором по теплопроводности и хроматогра-
фическими колонками размером 100× 0,3  см, заполненными твёрдым носителем 
Хроматон N-AW с неподвижной жидкой фазой – Reoplex 400 – 15%. Газом-носителем 
служил аргон.

Таблица 1 
Количество бензина (мкл), внесённого и извлечённого из почвы различными 
растворителями

Растворитель – гексан (CH3(CH2)4CH3)

Вещество
1 проба 2 проба 3 проба
Внесено Найдено Внесено Найдено Внесено Найдено

Бензин 1,75 2,11 1,643 2,855 1,717 2,621
Растворитель – четырёххлористый углерод (CCl4)

Вещество
1 проба 2 проба 3 проба
Внесено Найдено Внесено Найдено Внесено Найдено

Бензин 0,252 0,227 0,326 0,269 0,694 0,628
Степень извлечения, % 90,08 82,51 90,49
Растворитель – хлороформ (CHCl3)

Вещество
1 проба 2 проба 3 проба
Внесено Найдено Внесено Найдено Внесено Найдено

Бензин 0,131 0,117 0,368 0,315 0,692 0,491
Степень извлечения, % 89,31 85,59 70,95
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Количественному определе-
нию нефтепродуктов в почве пред-
шествовали испытания хроматогра-
фической колонки по отношению к 
разделяемым компонентам. Эти ис-
пытания показали отсутствие прояв-
ления на хроматограммах дизельного 
топлива. Бензин, гексан, хлороформ, 
четрёххлористый углерод хорошо 
разделяются в колонках при выбран-
ных условиях хроматографирования 
(рис. 1 -3).

Количественный анализ про-
водили с использованием метода 
абсолютной калибровки, заключаю-
щегося в построении графика зави-
симости площади пика от количе-
ства введённой в испаритель пробы 
бензина (рис 4). Хроматограммы 
бинарных смесей бензин – четырёх-
хлористый углерод, бензин – гексан, 
бензин  – хлороформ представлены 
на рис.

В результате исследований 
загрязнённости почв были получены 
следующие данные (табл.1 ).

Несмотря на то, что гексан 
хорошо растворяет углеводородную 
часть нефтепродуктов, газохромато-
графический анализ экстрактов на 
его основе с использованием непод-
вижной жидкой фазы Reoplex 400 по-
казал усиление хроматографического 

пика гексана углеводородными составляющими бензина, близкими к нему по хими-
ческой природе.

Сравнительный анализ экстрактов четырёххлористого углерода и хлорофор-
ма показал, что четырёххлористый углерод лучше извлекает бензин из почвы и об-
ладает большей абсорбционной ёмкостью, чем хлороформ, поэтому он наилучшим 
образом подходит для извлечения из почв бензина.

Выводы:
1. С применением хроматографической колонки с твёрдым носителем Хро-

матон N-AW и неподвижной жидкой фазой  – Reoplex 400  проведено разделение и 
идентификация гексана, хлороформа, четрёххлористого углерода, используемых для 
экстрагирования из почвы нефтепродуктов.

Рис. 2. Хроматограмма бинарной смеси бензин 
+ четырёххлористый углерод

Рис. 1. Хроматограмма бинарной смеси бензин 
+ гексан



91

Inżynieria i technologia. 2014. osiżgniżż, projekty hipotezż. 

2. В отличие от бензина, дизель-
ное топливо на хроматограммах не про-
является.

3. Хроматографический анализ 
экстрактов на основе гексана показал 
усиление хроматографического пика гек-
сана углеводородными составляющими 
бензина, близкими к нему по химической 
природе.

4. Четырёххлористый углерод 
наилучшим образом подходит для извле-
чения из почв бензина, так как обладает 
большой абсорбционной ёмкостью.
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Рис. 3. Хроматограмма бинарной смеси 
бензин + хлороформ



92

Zbiór raportów naukowych

ПОД- СЕКЦИЯ 16. Электротехника.
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УПРАВЛЕНИЕ СИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С ПОСТОЯННЫМИ 
МАГНИТАМИ В ЗОНЕ ОСЛАБЛЕНИЯ ПОЛЯ

Ключевые слова: синхронный двигатель, ослабление поля, электромагнит-
ный момент.

Keywords: synchronous motor, field weakening, electromagnetic torque.

Угловая скорость и электромагнитный момент регулируемого электропри-
вода с автономным инвертором напряжения с широтно-импульсной модуляцией в 
длительном режиме ограничиваются величинами номинального тока и напряжения. 
Таким образом, основное требование, предъявляемое к системе управления при ра-
боте в зоне ослабления поля, заключается в получении максимально возможного 
электромагнитного момента при выполнении ограничений по току и напряжению.

Уравнения равновесия синхронной машины во вращающейся системе коор-
динат d-q имеют следующий вид:

;qsqr
ds

ddssds iL
dt

diLiRV ω−+= ,ψωω rdsdr
qs

qqssqs iL
dt

di
LiRV +++=

где dsV , qsV , dsi , qsi  − составляющие векторов напряжения и тока статора в 
системе координат d-q; 

sR  − активное сопротивление статора; dL , qL  − индуктив-
ности машины; ωr − угловая скорость ротора; ψ – потокосцепление, создаваемое по-
стоянными магнитами.

Тогда ограничения тока и напряжения можно записать в следующем виде:

;222
номqsds VVV ≤+  .222

номqsds iii ≤+

Поскольку анализ системы при одновременном ограничении двух величин 
с различным физическим смыслом не является умозрительным, целесообразно ис-
пользовать вышеприведенные уравнения для приведения ограничений либо к виду 
напряжений, либо к виду токов. При приведении их к величинам напряжений теря-
ется взаимосвязь с электромагнитным моментом, который, как правило, записыва-
ется через составляющие вектора тока. Кроме того, замкнутые системы управления 
электроприводами переменного тока, как правило, содержат внутренний контур ре-
гулирования тока, поэтому выбор токовых величин является более удобным с точки 
зрения расчета этих контуров. В этом случае ограничение напряжения нужно запи-
сать через составляющие токов:

.2
22
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Для неявнополюсной машины индуктивные сопротивления по осям равны 
друг другу sqd LLL == . Поскольку рассматривается работа электропривода в устано-
вившемся режиме, то составляющие вектора тока в синхронной системе координат 
являются постоянными, поэтому:

( ) ( ) .222
номrdssrqssqssrdss ViLiRiLiR ≤+++− ψωωω

Поскольку падение напряжения на активных сопротивлениях при работе во 
второй зоне является сравнительно малым по сравнению с противоЭДС машины, то 
соответствующими составляющими можно пренебречь, тогда: 

( ) ( ) .222
номqssrrdssr ViLiL ≤++ ωψωω  ( ) 22

2
2

2

sr

ном
qs

s
ds L

Vi
L

i
ω

ψ
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+ .

Таким образом, полученное уравнение представляет собой уравнение круга 

с радиусом 
22

2

sr

ном

L
V
ω

 и центром в точке (
sL

ψ
− ;0). При повышении величины угловой 

скорости радиус первой окружности сокращается, что приводит к сокращению пло-

щади области допустимой работы. При определенной величине скорости обе окруж-

ности будут касаться, т.е. данная величина является максимально возможной скоро-

стью для выполнения вышеуказанных ограничений.
Таким образом, определены основные взаимоотношения между составляю-

щими тока статора для синтеза систем управления синхронными двигателями с по-

Рис. 1. Структурна схема системы управления синхронным двигателем с постоянными 
магнитами
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стоянными магнитами. На основе полученных зависимостей разработана структу-
ра системы управления, позволяющая получить максимальное соотношение между 
электромагнитным моментом и током, что является весомым положительным ре-
зультатом.
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ПОД- СЕКЦИЯ 17. Электроника.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПА РАБОТЫ БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ

Рассматриваются  карточки, применяемые в метро, а точнее – их интеграль-
ные схемы «MIFARE 1 S50». Сами схемы связаны не только с метро и могут приме-
няться для решения любых задач с бесконтактными ключевыми картами.

Сама карта содержит всего два элемента: микросхему и плоскую обмотку-
антенну, используемую как для электропитания карты, так и для связи с хост-
системой (турникетом). Наведенное турникетом в антенне напряжение достаточно 
велико для того, чтобы после выпрямления и стабилизации снабдить карту энергией, 
необходимой для обработки информации и посылки обратного сигнала. Работает ра-
диосвязь на частоте 13.56 МГц и скорость связи достигает 106 КБод. При этом карта 
должна находиться на расстоянии никак не более 10 см от турникета. Как правило, 
для проведения классических операций с картой достаточно 0.1 секунды – за это вре-
мя можно провести один-два десятка элементарных обменов информацией, таких 
как считывание, запись и инкремент блока.

С точки зрения программиста карта – это один килобайт энергонезависимой 
памяти. Он делится на 16 секторов по 4 16-байтных блока в каждом. Блок – наимень-
шая адресуемая единица при работе с картой. Сектор – единица, с которой сопостав-
ляются отдельные права доступа и ключи для проведения операций. Каждый сектор 
хранит собственную пару ключей, а права доступа указывают, какой доступ при ука-
зании какого ключа возможен.

Карта сама по себе многофункциональна и может поддерживать до 15 функ-
ций. Каждой функции выделяется сектор, в котором хранятся необходимые для нее 
данные, два персональных ключа и карта прав доступа. Карта определяет, что хост-
система может делать с тем или иным блоком, и какой ключ для этого необходим.

Метро использует только секторы 0 и 15 карты. Нулевой сектор – специаль-
ный и в его нулевом блоке хранится уникальный идентификатор карты, который ис-
пользуется для того, чтобы отличать ее от других. В 15 пишется специфическая для 
системы метро.

Все это работает следующим образом: вы подходите к турникету и подноси-
те карту к датчику. Передающая система датчика наводит в антенне карты электри-
ческий ток, который поступает в карту и снабжает ее энергией. Этот же ток несет в 
себе кодированную информацию запроса турникета к карте. Карта отвечает на него 
(через ту же антенну, используя накопленную энергию) идентификатором, который 
определяет протокол дальнейшего общения. По идентификатору турникет узнает 
тип карты.

Далее идет считывание серийного номера карты. Если в этот момент в поле 
радиосистемы турникета оказалось более одной карты, происходит коллизия и счи-
тывание повторяется до тех пор, пока не будут чисто и без всяких коллизий считаны 
номера всех находящихся в пределах доступности карт. В частности, если в вашем 
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кошельке две карты и лишь одна из них – метро, турникет сможет включить лишь ее, 
игнорируя другие карты. Обмен информацией будет происходить конкретно с этой 
картой.

Затем происходит выбор сектора карты, с которым турникет (или иное 
устройство для работы с бесконтактными картами) хочет обменяться информацией. 
Для данного сектора производится обмен шифровками, призванный убедить турни-
кет и карту в том, что они  – действительно те, за кого себя выдают. При этом ис-
пользуется способ «я тут дам тебе число, а ты его зашифруй, и ответ пришли мне. А я 
погляжу, так ли ты зашифровал, как положено». Эта проверка выполняется с обеих 
сторон, после чего все уже уверены в том, что они – это они. Включается шифрование 
канала и турникет может, в соответствии с разрешенным ему его ключом доступом 
читать и модифицировать данные в карте.

Следует отметить, что карта, обладая уникальным  серийным номером, уже 
на этом уровне является многофункциональным ключом. Для того, чтобы считать 
серийный номер карты не нужно знать никаких паролей. А значит, прописав номера 
«разрешенных» карт в замок можно сделать систему доступа на базе этих карт, по-
просту присоседившись к метро.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАТЧИКОВ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Measurement sensors have become an integral part of the process of industrial 
production since the invention of the steam engine. Simply trace the history of modern 
sensors, which owe their origin to instruments for measurement of temperature and pres-
sure mounted on these old units. Today, however, they have become very widely used not 
only in industry but also in everyday life. Today, an average new vehicle contains from 50 to 
100 sensors that control the combustion process, provide stability, improve braking perfor-
mance, disclose airbag and parking assist.

В промышленности датчики также остаются важным элементом производ-
ственного процесса. Они уже давно играют важную роль в обеспечении стабильно-
сти качества продукции, повышении надежности и эффективности процесса, служат 
гарантией безопасности промышленного объекта, сотрудников и окружающей сре-
ды. Датчики применяются во всех отраслях перерабатывающей промышленности – 
от нефтепереработки, добычи нефти и газа до целлюлозно-бумажного производства, 
фармацевтической и химической промышленности.

Можно с уверенностью утверждать, что сегодня средний по величине завод 
площадью 10000 м2 использует свыше 5000 датчиков давления, 1000 температурных 
датчиков и 500 датчиков для измерения расхода и уровня, не говоря о pH-метрах, дат-
чиках электропроводности, датчиках содержания специфических ионов, устройствах 
контроля вибраций, измерителях влажности, детекторах акустического шума и утеч-
ки, средствах контроля коррозии. Ассортимент выпускаемых компанией Honeywell 
датчиков, которые являются лишь частью предлагаемых нами комплексных решений, 
включает в себя более 30 моделей.Практика показывает: при формировании сметы 
затрат на создание системы управления для завода одна треть выделяется на устрой-
ства управления, ещё одна – на клапаны, и последняя часть приходится на измери-
тельные датчики. Нефтехимические и нефтеперерабатывающие заводы уже давно 
и хорошо оснащены различными контрольно-измерительными приборами, однако 
сейчас в решениях, направленных на снижение затрат, начинают всё чаще исполь-
зоваться сенсорные датчики, причём во вспомогательных системах, также поддер-
живающих производственный процесс. Слишком часто оказывается, что в системах, 
представляющих собой разветвлённые сети трубопроводов, по которым подаются 
пар, воздух, вода, смазка, газообразное и жидкое топливо, а так же электроэнергия, 
необходимые для работы технологической установки, контрольно-измерительные 
приборы имеются только на главном коллекторном трубопроводе. В результате мно-
гие зоны оказываются вне сферы измерений, и тот, кто эксплуатирует данный объект, 
оказывается не в состоянии свести материально-сырьевой и энергетический балансы 
или определить возможные места утечки или объём отходов. Увеличение числа точек 
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измерения расхода по всей трассе может помочь оптимизировать энергопотребление 
и повысить эффективность.

Однако в большинстве случаев степень применения измерительных датчи-
ков повышается по мере совершенствования технологий. В условиях жесткой конку-
ренции производителей измерительной техники сформировался ряд требований к 
средствам технологических измерений. К ним относятся:

- высокие метрологические характеристики точности при широком диапазо-
не изменения внешних условий измерения,

- стабильность измерений на длительном интервале времени эксплуатации,
- многообразие материальных исполнений датчиков, позволяющее обеспе-

чить самые разнообразные потребности Заказчика, даже в случае экстремальных 
условий производства.

Ежедневно компания Honeywell поставляет сегодня ставшие стандартными 
промышленные решения, которые в прошлом невозможно было бы себе представить:

· датчики давления с автоматической компенсацией влияния температуры, 
точностью  измерения – ±0.0375%, стабильностью показаний в течении года эксплуа-
тации – ±0.01%,   с показателем надежности MTBF – 470 лет и с производственной 
программой Life Time – 15 лет гарантии;

· датчики влажности, способные работать при температуре до 638°C и давле-
нии до 13790 кПа;

· взрывозащищённые датчики влажности:
· расходомеры со встроенной функцией компенсации влияния давления и 

температуры, которая позволяет использовать их для проведения измерений в сре-
дах с динамично изменяющимися параметрами .

Сегодня перерабатывающие отрасли промышленности могут использовать 
широкий спектр датчиков, для самых разнообразных сфер применения, с более вы-
сокими, чем когда-либо показателями надёжности. Нет сомнений в том, что допол-
нительные преимущества, обеспечиваемые такими средствами измерения, будут 
продолжать влиять на активность их использования. Так, например, в настоящее 
время мировой рынок микроэлектромеханических систем (МЭМС) оценивается в 
6 миллиардов долларов США, а темпы его роста составляют 14 % ежегодно.

Дополнительные преимущества современных средств измерения
Отмеченный выше высокий стандарт эксплуатационных характеристик со-

временных средств измерения сегодня воспринимается перерабатывающими отрас-
лями промышленности как нечто само собой разумеющееся.

Совершенные датчики Honeywell и связанные с ними современные техноло-
гии их производства  являются главным фактором, определяющим рентабельность и 
безопасность предприятий, их использующих.

Переход от пневматического управления к цифровому, основанному на 
электронных средствах контроля и управления, и создание распредёленных систем 
управления, начавшийся более трёх десятков лет назад, инициировал создание высо-
костабильных, приборов технологического контроля с высоким уровенем точности. 
И, тем не менее, существует возможность дальнейшего увеличения точности сенсор-
ной части датчика, являющейся элементом измерительной схемы на границе между 
измеряемым физическим явлением и электрическим сигналом а, следовательно, и 
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возможность повышения эффективности 
технологического процесса. Повышение точ-
ности датчика может потенциально привести 
к адекватному повышению производительно-
сти установки, повысить качественные пока-
затели целевого продукта, обеспечить более 
высокий уровень безопасности установки и, 
в целом, оказать существенное влияние на ко-
нечный результат.

Однако современная технология, осно-
ванная на использовании сенсорных датчиков, 
может сократить издержки, связанные с корро-
зией, как минимум на 20% за счёт отказа от сбо-
ра показаний в их исторической перспективе 
и перехода к мониторингу коррозии в режиме 
реального времени. Это позволяет производи-
телям получать актуальные данные о коррозии 
в режиме online, и даже – с помощью датчиков 
SmartCET (рис. 1) – измерять точечную корро-
зию, которая в 70-90 % случаев является причи-
ной выхода оборудования из строя.

Беспроводное будущее
Но, пожалуй, самое большое влияние на дальнейшее усиление роли измеритель-

ных датчиков в промышленности должна оказать беспроводная технология.
Беспроводные датчики (рис. 2) способны существенно увеличить объём до-

ступной информации, получаемой операторами технологических процессов, благо-
даря измерениям, выполнение кото-
рых с помощью проводных датчиков 
было бы экономически не оправдано 
или вовсе невозможно. Будучи вклю-
чёнными в общее комплексное реше-
ние, основанное на использовании 
беспроводной технологии, эти тех-
нические средства нового поколения 
способны стать наиболее значимой 
разработкой в области управления 
производственными процессами с 
момента появления разпределённых 
систем управления.

Возможности применения 
весьма разнообразны:
• измерение температуры на вра-
щающемся оборудовании (например, 
сушильный барабан) – в этом случае 

Рис. 1 Устройство контроля коррозии 
SmartCET (Smart Corrosion Evaluation 
Technology)

Рис. 2 Семейство беспроводных датчиков XYR 
6000 производства компании Honeywell
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беспроводная технология не просто позволяет избежать расходов на про-
кладку кабелей до операторской (от 40 до 160 долларов за метр), но даёт 
возможность предусмотреть дополнительные точки измерения, что помо-
гает улучшить качество продукции;

• более совершенный способ контроля отработанных газов с помощью дат-
чиков, устанавливаемых на дымовых трубах, что раньше было исключено, 
из-за расходов, связанных с прокладкой кабеля;

• обнаружение утечек: беспроводные датчики могут эффективно работать в 
диапазоне 6 миль, если используется антенна с высоким коэффициентом 
усиления, и позволяют охватить значительно большую площадь;

• измерение уровня на объектах, рассредоточенных на большой площади 
(например, резервуарные парки) – мониторинг уровня заполнения резер-
вуаров в режиме реального времени обеспечивает высокий коэффициент 
возврата инвестиций (ROI) в течение трёх или менее месяцев;

• обнаружение пожара или утечки газа на удалённых участках;
• аварийные души (средства пожаротушения) – в данном случае примене-

ние беспроводной технологии может уменьшить затраты на целых 90 %.
Разработки в области низкоэнергетических преобразователей и устройств 

сбора энергии лишь дополняют этот список.
При наличии такой базовой структуры беспроводные датчики с увели-

ченным радиусом действия могут сочетаться с рядом других решений, например, 
портативными устройствами для получения беспроводного доступа к актуальной 
информации, системами слежения за производственными объектами, системой 
видеонаблюдения, которую можно запрограммировать на высвечивание тех зон, 
в которых датчики зафиксировали проникновение или нарушение технологиче-
ского процесса. Наблюдение за местонахождением персонала с помощью сенсор-
ных датчиков, вмонтированных в бирку с личным знаком сотрудника, также будет 
способствовать повышению уровня безопасности, в частности, при возникнове-
нии аварийной или критической ситуации. По сути, единая беспроводная сеть, 
охватывающая весь завод, позволит операторам в полной мере воспользоваться 
преимуществами, которые даёт беспроводная технология с точки зрения гибко-
сти. Теперь они смогут дополнять или изменять беспроводные устройства – как 
того требует круг решаемых задач и изменения, произошедшие в технологиче-
ском процессе.

Новая беспроводная технология в области промышленных измерений пока 
вызывает вполне объяснимый сдержанный интерес со стороны представителей 
промышленности, и завод, использующий исключительно беспроводную техноло-
гию, пока что далёк от своего воплощения. Тем не менее, сегодняшний уровень тех-
нической реализации беспроводных датчиков, базирующихся на промышленных 
стандартах больше не связаны с техническими сложностями, и не исключено, что 
в ближайшем будущем мы сможем наблюдать появление ряда небольших промыш-
ленных объектов, идущих по этому пути. Как бы там ни было, сегодня мы видим, 
что беспроводные датчики постепенно захватывают лидерство, намечая путь, по 
которому предстоит идти.
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На сьогодні розроблено багато методик забезпечення достатньої пружності 
та міцності деталей машин, які гарантують при нормальних умовах експлуатації від-
сутність поломок [1]. Як показують дослідження багатьох вчених найпоширенішою 
причиною виходу з ладу двигунів внутрішнього згоряння є не поломка складових 
його деталей, а їхнє зношування (85...90%).

Але не зважаючи на те, що за конструкцією, технологією виготовлення та 
застосування якісних матеріалів двигуни вважаються надійними, в умовах експлуа-
тації все ж виникають відкази, пов’язані з втратою їх роботоздатності.

У роботах які розглядають їх надійність [2, 3], автори відмічають, що на долю 
відмов силового агрегату автомобіля КамАЗ припадає 32-37 %, в тому числі 25-30 % 
на двигун від всіх відмов, які виникають в умовах експлуатації, а до основних причин, 
що їх обумовили слід віднести:

• порушення технології виготовлення деталей та збирання вузлів;
• неправильна експлуатація та не своєчасне проведення технічних обслуго-

вувань;
• експлуатація двигунів на робочій рідині, яка не відповідає технічним вимогам.
Детальний аналіз наведених причин показує, що перші дві в більшій мірі 

обумовлюють раптову втрату роботоздатності трансмісії і становлять 45-50 %, а тре-
тє характеризується поступовою зміною структурних параметрів, які в свою чергу 
знаходяться в тісному взаємозв’язку з вихідними – функціональними параметрами 
двигунів і обумовлює ресурсний відказ.

Таким чином, визначення функціонального взаємозв’язку між станом робочої 
рідини та параметрами технічного стану двигуна є актуальним питанням. Крім того, 
визначення функціональної залежності дозволить не тільки прогнозувати залишковий 
ресурс деталей основних спряжень, що лімітують ресурс, а й виявити основні параме-
три зміни технічного стану робочої рідини та розробити заходи що до їх усунення.

Перший етап наших досліджень передбачав проведення аналізу технічного 
стану двигунів, що потрапляють у ремонт. Для цього двигуни умовно були розбиті на 
дев’ять складових частин: природній знос циліндро-поршневої групи та кривошипно-
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шатунного-механізму, абразивний знос циліндро-поршневої групи та кривошипно-
шатунного-механізму, знос внаслідок перегріву, проворачування вкладишів, обрив 
шатуна, поломка колінчатого валу, тріщини у блоці, поломка масляного насосу, інші.

Для оцінки технічного стану цих складових необхідно в першу чергу знати 
перелік спряжень і параметрів, що контролюватимуться і які визначають їх робо-
тоздатність. Його вибирають, виходячи з конструктивно-функціонального аналізу 
об’єкта з урахуванням даних про технічний стан складових частин двигуна, отрима-
них у процесі експлуатації.

Дані глибокого аналізу стану спряжень основних вузлів, а саме циліндро-
поршневої групи та кривошипно-шатунного механізму, на які припадає найбільша 
кількість відказів (57-63 %), підтвердили, що найчастіше деталі цих вузлів втрачають 
свою роботоздатність через гідроабразивний знос. Це пояснюється тим, що деталі 
працюють в масляному середовищі під тиском і у разі зміні технічного стану робочої 
рідини стають чутливими до структурних змін.

В умовах експлуатації зміна технічного стану робочої рідини або її невідпо-
відність технічним вимогам можуть відбуватися через значне забруднення її механіч-
ними частинками, домішками, наявність води та повітря.

Дослідники які і розглядають вплив технічного стану робочої рідини на зміну 
структурних параметрів вузлів, стверджують, що переважаючим фактором, який зумов-
лює зміну технічного стану робочої рідини є її забрудненість механічними домішками [4, 
5]. На їх думку це пояснюється тим, що наявність механічних домішок в робочих рідинах 
суттєво впливає на зміну зазорів, люфтів в основних спряженнях, які в свою чергу обу-
мовлюють зміну вихідних (функціональних) параметрів вузла (агрегату) в цілому.

Тому одним із основних факторів, що впливає на роботоздатність та довго-
вічність трибоспряжень і роботоздатність двигуна в цілому в умовах експлуатації є 
забрудненість масла механічними домішками.

Для визначення вмісту домішок в моторному маслі було взято 25 проб безпо-
середньо із картерів двигунів перед розбиранням, які надійшли в ремонт.

Аналіз забрудненості робочої рідини проводили ваговим методом згідно з 
ГОСТ 6370–80. Масло відбирали об’ємом не менше 0,250 л і розміщали в герметично 
закритій посудині. Загальний вміст механічних домішок по масі визначали методом 
центрифугування. Попередньо проби зважували на аналітичних лабораторних тере-
зах АВМ-250 з точністю 0,0002 г. Для прискорення центрифугування масло в пробах 
розбавляли у відношенні 1:1 бензином Б-70 (ГОСТ 1012–54).

Центрифугування осаду виконували за допомогою лабораторної центрифуги 
ЦКЛ–1 при частоті обертання ротора 25 с-1. Після цього рідку суміш бензину з маслом 
зливали, а в осад, котрий залишився додавали 5 – 8 г бензину. Отриману суміш знову 
центрифугували протягом 2 год. Осад, який отримали, випаровували в печі за темпера-
тури 393–413 К протягом 2,5 год., після чого зважували на аналітичних терезах.

Відсотковий вміст механічних домішок у нафтопродукті визначали за формулою
 

с
ваM −

=  , (1)

де а – вага пробірки з очищеним і доведеним до постійної ваги осадом;
в – вага простої пробірки, доведеної до постійної ваги;
с – наважка нафтопродукту.
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Аналіз забрудненості масел з використанням перерахованих засобів дає по-
хибку ±5 % (нормаль Н8016-60 „Прискорений метод визначення механічних домішок 
та їх складових компонентів в нафтопродуктах).

Математична обробка отриманих даних показала, що розподілення проб за 
складом механічних домішок підпорядковується нормальному закону і може бути 
апроксимоване функцією
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Відсутність функціональної залежності зміни забруднення рідини від наро-
бітку свідчить про те, що на склад механічних домішок в маслі впливають: умови 
транспортування та зберігання масел, спосіб заливання, якість та своєчасність про-
ведення технічного обслуговування.

Якісний аналіз механічних домішок показав, що до основних джерел забруд-
нення робочої рідини можна віднести: технологічні забруднення, які потрапляють 
в процесі виготовлення і ремонту двигуні; продукти зношення деталей; продукти 
окислення деталей; частинки пилу, які потрапляють через зазори ущільнень і залив-
ну горловину; забруднення при транспортуванні, зберіганні і заправці.

Таким чином, на основі результатів дослідження складу механічних домішок 
в робочій рідині можна зробити слідуючи висновки:

1. Склад механічних домішок по масі в робочих рідинах значно перевищує 
допустимі значення, що зумовлює передчасне значне зношення пар тертя двигунів.

2. Для більш повного використання ресурсу і технічних можливостей пар 
тертя двигунів необхідно встановити контроль над зберіганням, заправкою та своє-
часною заміною робочої рідини та фільтруючих елементів.

3. Перед заправкою робочих рідин треба забезпечити їх додаткове очищення 
з застосуванням спеціальних пересувних або стаціонарних установок.
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Проблема транспорту в дорожно-будівельному виробництві є основною 
серед інших проблем.

Виконання будівельних робіт, їх ритмічність, а також завантаження 
будівельників залежать від своєчасної доставки на будівельні майданчики потрібної 
кількості матеріалів, напівфабрикатів і деталей.

Вище зазначена специфіка, що характерна для транспорту, задіяного на 
перевезені дорожньо-будівельних вантажів (ДБВ), передбачає комплексний підхід 
до вирішення питання підвищення ефективності технології перевезень вантажів 
при будівництві доріг [1, 2]. При цьому, процесу доставки ДБВ притаманні деякі 
проблеми. У загальному вигляді спектр проблем, пов’язаних з вибором найкращої 
технології доставки дорожньо-будівельних вантажів може бути поєднаний у три 
наступні групи [3]:

• вибір переліку необхідних будівельних матеріалів і відповідно місць їх 
дислокації поблизу майбутнього місця будівництва доріг;

• вибір та оцінка існуючих шляхів сполучення й можливості використання 
комбінації різних видів транспорту для здійснення доставки необхідних 
матеріалів і сировини до місць будівництва дорожніх автострад;

• визначення можливих місць і умов розвантаження й складування ванта-
жів із залізничного, водного й автомобільного транспорту.

Таким чином, наукова проблема в області обслуговування учасників тран-
спортного процесу по доставці ДБВ полягає у багатоступеневості процесу і необ-
хідності врахування випадкових факторів, найважливішим з яких є попит спожи-
вача на виготовлену продукцію. Отже витрати вантажовласників на протязі усього 
виробничо-транспортного процесу повинні бути мінімальними, а попит споживачів – 
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максимально задоволеним. При цьому виникає потреба в розробці нових, науково-
обгрунтованих підходах для вдосконалення виробничо-транспортних систем [4].

Актуальність теми дослідження полягає у вивченні процесів переміщення 
будівельних вантажів на різних маршрутах. Окрім цього, потреба у вдосконаленні 
транспортних процесів, пов’язаних із доставкою ДБВ, визначається, безпосередньо, за 
рахунок великої кількості різнопланових операцій, які характеризують транспортно-
технологічну схему перевезення дорожньо-будівельних вантажів. Наявність такої 
кількості операцій визначається в першу чергу самою специфікою, кількістю та масо-
вістю перевезення ДБВ.

Необхідно відзначити, що при будівництві доріг виникає ряд особливостей 
характерних для даного виду перевезення. Ці особливості формують певні пробле-
ми, які виникають під час перевезення дорожньо-будівельних вантажів (рис 1).

Таким чинном, для підвищення ефективності перевезення дорожньо-
будівельних вантажів необхідно вирішити наступні задачі:

• зниження витрат від невиробничих простоїв транспорту;
• формування необхідного парку засобів транспорту: по вантажності, типу 

кузова, спеціалізації;
• розробка режимів роботи водіїв та транспорту;
• розробка маршрутів, графіків роботи рухомого складу, координація робо-

ти дорожньо-будівельної техніки із автотранспортом.
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ANALYSIS OF THE DOMESTIC MARKET OF PERFUME MANUFACTURERS

Summary. The market of domestic manufacturers of perfumes is analyzed in the 
article. The comparative assessment of the assortment of liquid perfumery goods of some 
Ukrainian factories was done.

Keywords: perfume products, manufacturers, analysis.

INTRODUCTION. In recent years, the perfume market in Ukraine experienced 
slow growth and insufficient level of purchasing ability to consume goods.

Till 2014 our perfumery market remains import-dependent, that negatively affects 
the production and the trade balance of the country. However, despite this, the production 
of perfumery goods continues to exist.

In Ukraine 15 manufacturers are engaged in the production of perfumery goods. 
Modern production is fully unable to compete with the majority of foreign manufacturers.

For today, some Ukrainian producers (for example, JSC «Zolotonosha perfumery 
and cosmetics factory») purchase synthetic perfume base and modify it by adding different 
essential oils and developing package design.

An important role belongs also to the promotion of domestic product, that allows 
the consumers to obtain information about existing goods [1].

The largest part of the perfumery assortment are liquid products which are divided 
in accordance with the content of perfumes (odoriferous substances) and intended use: per-
fumes (content of aromatic substances from 10 to 15%), perfume water (the content of 
aromatic substances less than 8,0%), toilet water (not less than 4,0%), cologne (not less than 
4,0%) and aromatic water ( from 1 to 1,5%) [2, 3].

THE AIM OF THE WORK is to make the review and the analysis of the domes-
tic market of the producers of liquid perfumery.

MATERIALS AND METHODS. To achieve this goal, we have identified the fol-
lowing criteria: type of the perfumes and the number of species. The objects of the research 
were 9 Ukrainian perfume manufacturers [4, 5, 6].
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THE RESULTS OF THE RESEARCH AND THEIR DISCUSSION.
Analysis of perfume manufacturers showed that the total volume consists of 5 types 

of products: perfume, perfumery water, toilet water, cologne and eau perfume. All types of 
perfumery goods include 390 units.

The study of perfume manufacturers in accordance with the type of issued produc-
tion has showed that the production of colognes quantitatively dominates. Its volume is 
219 units of the total number of vehicles. The next type of goods is perfumes. It composes 
69 units. The perfumery water makes 56 units. The difference between them is only 3 %. In 
third place is toilet water – 26 units, and the lowest percent belongs to fragrant water which 
makes 20 units (Table. 1).

As to the analyses of manufacturers as to the number of production, prevails perfume 
and cosmetics factory Ltd. «Rosso», which produces 77 units. With a slight advantage in 
number is JSC «Zolotonosha perfumery and cosmetics factory», which produces 75 units 
of goods. The attention is attracted by Kalinowsk Perfumes and Cosmetics Company LLC 
«Kone» that despite the short period of being engaged into production outputs 57 units and 
is the third in the list. The fourth is Mykolayiv Perfumes and Cosmetics Company «Alye 
Parusa», JSC, which produces 49 units of perfumery goods. Almost on the same level is 
«Galterra», Ltd., that manufactures 46 units. Volume of output of perfume and cosmetics 

Table 1 
National manufactures of liquid perfumery goods, ( in 2014 )
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1.
JSC, «Alye Parusa», Mykolayiv Perfumes and Cosmetics 
Company, c. Mykolayiv

31 - - 18 - 49

2.
«Zolotonosha Perfumery and cosmetics factory», Open 
Joint-Stock Company, c. Zolotonosha, Cherkasy reg.

23 - 14 36 2 75

3. JSC, perfumery and cosmetic factory «Effect», c. Kharkiv - - - 34 5 39

4.
Ltd, «Edelvejs» Lviv Perfumery and cosmetics factory, c. 
Lviv

6 - - 2 1 9

5.
Ltd., «VEXHOLD» joint Ukrainian-Bulgarian Company, c. 
Mykolayiv

9 22 - - - 31

6. Private enterprise «D.YU.M.», c.Lviv - 4 3 - - 7
7. «Galterra» , Ltd., c. Lviv - 13 9 24 - 46

8.
Perfume and cosmetics factory Ltd., «Rosso», c. Pidlisky, 
Lviv reg.

- 17 - 60 - 77

9.
Ltd, Kalinowsk Perfumes and Cosmetics Company 
«Kone», c. Kalynivka, Vinnytsya reg.

- - - 45 12 57

In total 69 56 26 219 20 390
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company JSC «Effect» reaches 39 units of liquid perfumery. Among 9 mentioned manufac-
turers, we consider a joint venture «VAXHOLM», Ltd. the production of which is 31 units 
and produces perfumes under the brand VEXHOLD and PERFI. The smallest number of 
goods is produced at Lviv perfume and cosmetic factory «Edelvejs», Ltd. and private enter-
prise «D.YU.M.», respectively 7 and 9 units.

Analysis from the point of view of the varieties of liquid perfume funds has showed 
that the first place belongs to JSC «Zolotonosha perfumery and cosmetics factory», which 
produces 4 kinds of products (perfumes, colognes, fragrant and toilet water). The second 
place is occupied by manufacturers of three types of perfumery products, among them, Lviv 
perfumery and cosmetic factory «Edelvejs», Ltd., which produces perfumes, colognes and 
fragrant water and «Galterra», Ltd., that is concentrated on the output of perfume and toilet 
waters and colognes. The third place is shared between 6 manufacturers of liquid perfume 
goods. Among them are perfumery and cosmetic factory «Effect» Ltd., Kalinowsk perfumes 
and cosmetics company «Kone» Ltd., Mykolayiv perfumes and cosmetics company, «Alye 
Parusa» Ltd., perfume and cosmetics factory «Rosso» Ltd., Joint Company «VEXHOLD», 
Private Enterprise «D.YU.M.». Each of them produces 2 types of diverse units.

CONCLUSION. Thus the current domestic market of perfumery goods is rep-
resented by five types of liquid units. Among the considered 9 manufacturers the most 
significant in the volume of production are «Rosso» Ltd. and JSC «Zolotonosha perfumery 
and cosmetics factory», the share of which is almost 40% of all investigated manufacturers. 
The smallest percentage of all output belongs to such manufacturers as «Edelvejs», Ltd. and 
Private Enterprise «D.YU.M.» which make only 4%. Analysis of the obtained data shows that 
the perfume market requires prolonged correction and enlargement in the near future.
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Интерес к исследованию процессов теплообмена в кипящих магнитных жид-
костях связан с перспективой применения их в качестве управляемой при помощи 
магнитного поля закалочной среды, а также с возможным применением в качестве 
теплоносителя в теплообменных аппаратах и тепловых устройствах [1]. Особого 
внимания при изучении теплообмена в кипящих жидкостях заслуживает процесс 
образования, роста и отрыва пузырьков пара.

Система мониторинга термодинамических процессов предназначена для 
изучения пузырьков воздуха в слое жидкости.

Для исследования термодинамических процессов, протекающих в тонком 
слое жидкости, при введении пузырьков воздуха была создана экспериментальная 
установка. Она состояла из двух предметных стекол размерами 76х26х1  мм, кото-
рые скреплялись вместе термоустойчивым герметиком на расстоянии 1 мм. Снизу и 
сверху герметика создавались отверстия медицинскими иглами для образования и 
свободного выхода пузырьков воздуха.

Для нагревания жидкости использовался термоэле-
мент состоящий из медной проволоки диаметром сечения 
0,023 мм, намотанной на кусочек стекла размерами 26х20 мм 
в количестве 15 витков. После этого, на одну из сторон на-
носилась термопаста и крепилась внизу к уже двум пред-
метным стеклам. Эта конструкция крепилась на штативе, а 
выходы термоэлемента соединялись с регулируемым источ-
ником тока.

Для исследования температурных полей собранной 
установки использовался тепловизор FLIR E40 соединенный с 
компьютером для записи и анализа данных.

При заполнении водой пространства между предмет-
ными стеклами, на обмотки термоэлемента подавалась сила 
тока 2,5 А. В следствии нагрева нижних слоев можно наблюдать 
конвективные потоки более горячей жидкости поднимающие-
ся на вверх, изображенные на рисунке 1.Рисунок 1.
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При достижении 80◦С в тепловом поле, пузырьки воздуха быстро поднима-
лись и выходили из верхнего отверстия установки.

При достижении максимальной температуры, на установке использова-
лось программное обеспечение для работы с тепловизором, с функцией измерения 
температуры.

Далее для изучения температурного поля проводились вертикальные и го-
ризонтальные линии, вдоль которых измеряли температуру и строили динамические 
графики для каждой из них.

Измеряя температурное распределение вдоль пяти горизонтальных линий 
до образования пузырьков воздуха (рис. 2) можно наблюдать одинаковую параболо-
идную форму у трех средних линий. Эти линии имеют максимумы, расположенные 

Рис.2

Рис.3
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на промежутке не более чем в 1 градус друг от друга и равны 72,6,◦С 71,8,◦С 70,8,◦С, 
однако график температуры, измеряемой вдоль самой верхней линии Л5, лежит ниже 
и максимум которого равен 65,5◦С.

График температуры линии Л1, лежащей в зоне нагрева, показывает, что по кра-
ям жидкость нагрета намного выше, чем в середине, а минимум графика равен 68,6◦С.

Во время прохождения пузырьков воздуха максимум Л2 возрастает до 73,7◦С, 
в то время как максимумы остальных колеблются в пределах 0,3◦С своих прежних 
значений.

На рисунке 3 видно что по истечению трех секунд после образования пузырь-
ков воздуха, на графике уменьшается кривизна температур Л3 и Л4, т.е. температура 
вдоль этих линий имеет меньшее отклонение от максимума, чем прежде. Максимумы 
линий Л2, Л3, Л4 опускаются до 72,4◦С, 71,1◦С, 70,3◦С соответственно, в то время как 
максимум Л5 увеличивается до 67◦С.

Экспериментально показана система мониторинга термодинамических про-
цессов в слое жидкости, что способствует изучению тепловых явлений пузырьков 
воздуха.
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