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УДК 629.7.036.001

ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ И МАШИНОСТРОЕНИЯ

Б. Ш. МАМЕДОВ, канд. техн. наук, доц., ЗНТУ, Запорожье
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ТРАКТОВКИ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ПОМПАЖА
ИЛИ НЕУСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ ВЗЛЁТЕ, ПОЛЁТЕ, ПОСАДКЕ
Рассматриваются недостатки современной теории воздушно- реактивных двигателей, связанные с
ошибочной фундаментальной теоремой о подъёмной силе продуваемого профиля, выведенной
профессором Н.Е. Жуковским в 1912 г., с ошибочными фундаментальными формулами тяги,
полётного (тягового) КПД, выведенными академиком Б.С. Стечкиным в 1929г.
Ключевые слова: газодинамическая устойчивость работы воздушно-реактивного двигателя,
кинематический анализ.

Введение. Постановка проблемы. Истоки всех авиакатастроф по причине
заглохания или неустойчивой работы ВРД при взлёте, полёте посадке связаны с кризисом
современной теории ВРД, [1, с. 5-7].
Кризис современной теории ВРД основывается не только на неправильном
понимании и применении уравнения Эйлера, этот кризис основывается ещё и на полном
отсутствии фундаментальных формул тяги, полётного (тягового) КПД ВРД, теоремы о
подъёмной силе продуваемого профиля, поскольку существующие в современной теории
ВРД ошибочные фундаментальные формулы тяги, полётного (тягового) КПД, выведенные
академиком Б.С. Стечкиным в 1929г., и такая же ошибочная фундаментальная теорема о
подъёмной силе продуваемого профиля, выведенная профессором Н.Е. Жуковским в
1912г.,[2, с. 15-20], [3,с. 146-153], не только задержали технический прогресс в области
авиадвигателестроения более чем на 80 лет, но и лежат у истоков тысяч авиационных
катастроф по причине заглохания или неустойчивой работы ВРД при взлёте, полёте,
посадке, нанесли большой материально-технический ущерб любому государству,
производящему самолёты и авиадвигатели.
Ошибочные фундаментальные формулы тяги полётного (тягового) КПД, ошибочная
фундаментальная теорема о подъёмной силе продуваемого профиля повлекли за собой
такое же ошибочное описание ряда узловых физических процессов, имеющих место при
работе ВРД, например, ошибочно описывается такое фундаментальное понятие, как
термодинамический цикл ТРД в координатах P-U, T-S, ошибочно описывается такое
фундаментальное понятие, как процесс генерирования тяги ВРД, ошибочно описывается
такое понятие, как FH и всё, что связано с ним, ошибочно описывается генерирование
подъёмной силы продуваемым профилем, ошибочно описывается работа ТРД, ТРДД,
ТРДФ, ошибочно описывается физические основы отрывных течений на лопатках
последних рабочих колёс (РК) КВД, ошибочно описывается полётный (тяговый) КПД ВРД
и т.д.
Всё это привело к тому, что современная теория ВРД разделилась на две части:
теоретическую и экспериментальную, которые существуют абсолютно автономно, и
любые попытки соединить эти две части заканчивались той ошибочной теорией ВРД,
которую мы имеем сейчас.
В результате ошибочного описания, например, теоретических и физических основ
процесса генерирования отрывных течений на лопатках последних рабочих колёс КВД,
современная теория ВРД оказалась неспособной дать правильное направление
технического прогресса в области авиадвигателестроения, связанного с повышением
© Б. Ш. МАМЕДОВ , 2013
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газодинамической устойчивости работы ВРД при взлёте, полёте, и посадке.
Поэтому в настоящее время существует острая проблема создания принципиально
новой теории ВРД, которая уже разработана, и называется «Единая теория движителей на
непрерывных потоках». В её основу заложены принципиально новые фундаментальные
формулы тяги, полётного (тягового) КПД ВРД и принципиально новая фундаментальная
теорема о подъёмной силе продуваемого профиля, едиными для любых движителей на
непрерывных потоках, к которым относятся: крыло птицы, самолёта, планера, различные
паруса, одинарные, контрвращающиеся и спутновращающиеся гребные и воздушные
винты, ТРД, ТРДД, ТРДФ, и др. ВРД, ракетные движители, [2, с.15-20], [3, с.146-153].
В частности, по тематике данной статьи единая теория движителей на непрерывных
потоках ставит, решает и внедряет в производство авиадвигателей острейшую проблему,
связанную с повышением газодинамической устойчивости работы ВРД путём полного
устранения помпажа и неустойчивой работы ВРД при влёте, полёте и посадке, первым
шагом которой является : показать и доказать , что источником генерирования помпажа
или неустойчивой работы ВРД являются не лопатки последних РК КВД, как это принято в
современной теории ВРД, а лопатки первого РК КНД, как это принято в единой теории
движителей на непрерывных потоках.
Критика трактовки генерирования помпажа или неустойчивой работы ВРД при
взлёте, полёте и посадке, выдвигаемой современной теорией ВРД. Постановка
первичной цели.
Физической основой изменения углов атаки i, приводящих к
генерированию отрывных течений на лопатках компрессоров, согласно описанию
современной теории ВРД, является первоначальная потеря газодинамической
устойчивости работы лопаток последних РК КВД, поскольку при увеличении скорости
полёта растёт ТВ* - температура заторможенного газового потока на выходе из
воздухозаборника, что приводит к снижению Пк* - степени сжатия КНД, КСД, КВД, росту
объёмного расхода и осевой скорости газового потока на последних ступенях
компрессоров и, как следствие, к увеличению отрицательных углов атаки i ниже 5-7о, что
приводит к генерированию развитого срыва газового потока по корытцам лопаток
последних РК КВД. Последние ступени КВД начинают лимитировать расход воздуха через
компрессор, из-за чего осевая скорость Са на входе в лопатки первого РК КНД
уменьшается , что приводит к росту углов атаки i на лопатках первых ступеней
компрессоров выше 5-7о, что приводит к генерированию развитого срыва потока по
спинкам лопаток первого РК КНД, к помпажу, [4,с.114]
Основным звеном трактовки генерирования неустойчивой работы и помпажа ВРД при
увеличении скорости полёта Vп, которое предлагает современная теория ВРД , является
увеличение ТВ*. Получается , что ни один из ВРД не может взлететь, не войдя в
неустойчивый режим работы, помпаж, поскольку в каждом ВРД при увеличении Vп
увеличивается ТВ*, согласно описанию процесса торможения газового потока в реальном
входном устройстве [4, с.81, формула 3.1.], которая выведена под ошибочный
контрольный контур, предложенный академиком Б.С, Стечкиным в 1929 г.[4, с. 44,
рис.1.22,1.23], и является тоже ошибочной, поскольку выведена без учёта зоны
заторможенного потока, которая генерируется перед воздухозаборником любого ВРД при
Vп.>0, [5, с.26, рис.1], [4, с.82].
Как уже отмечалось, ошибочные формулы тяги, полётного (тягового) КПД,
выведенные академиком Б.С. Стечкиным в 1929г., и такая же ошибочная теорема о
подъёмной силе продуваемого профиля, выведенная профессором Н.Е. Жуковским в 1912
г., повлекли за собой описание глубоко ошибочного термодинамического цикла ТРД в
координатах P-U, T-S [4, с.16, рис. 1.1, рис. 1.2 и др.], поскольку при свободном истечении
газового потока в зоне Н-В статическое давление на выходе из воздухозаборника, точка В
или сечение В-В, никогда не может быть выше статического давления в точке Н, сечение
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Н-Н, поскольку точка В, при правильно выведенных формулах тяги, полётного (тягового)
КПД, теоремы о подъёмной силе продуваемого профиля, всегда на термодинамическом
цикле ТРД в координатах P-U, T-S должна находится ниже точки Н при Vп > 0.
Существующий в современной теории ВРД глубоко ошибочный термодинамический
цикл ТРД в координатах P-U,Т-S содержит в себе следующие ошибки:
1. Газовый поток в зоне Н-В по сечениям воздухозаборника В-В и d-d разорван,
поскольку невозможно поставить знак равенства между расходами газового потока по
сечениям В-В (выход ) и d-d (вход) воздухозаборника, т.к. GВ>>Gd, что свидетельствует о
нарушении всех , без исключения, законов механики истечения жидкостей и газов,
включая закон неразрывности струи.
2.
При инжектированнии газового потока в зоне Н-В под действием градиента
статических давлений, направленного за потоком при Vп> 0, температура газового потока
на выходе из воздухозаборника ТВ* до Vп=0,6 Мп всегда уменьшается, на существующем
термодинамическом цикле ТРД в координатах P-U,Т-S, разработанным современной
теорией ВРД, всё происходит наоборот , что свидетельствует о нарушении принципа
инжекции газового потока при Vп> 0 и всех законов термодинамики.
3.
При наличии ошибочного градиента статических давлений в зоне Н-В,
направленного против потока, разрыв струи газового потока согласно п.1 приводит к
нарушению закона сохранения энергии, который гласит, что полная энергия газового
потока на входе в воздухозаборник, сечение d-d, всегда равна полной энергии газового
потока на выходе из воздухозаборника, сечение В-В. Поскольку GВ>>Gd,то невозможно
поставить знак равенства между полной энергией газового потока в сечениях d-d и В-В,
поскольку полная энергия газового потока в сечении В-В существенно больше полной
энергии газового потока в сечении d-d, что нарушает баланс энергии, все законы
тернодинамики, уравнение Бернулли. Необходимо отметить, что генерирование градиента
статических давлений , направленного против потока, возможно только при движении
газового потока в заневоленном состоянии, например , в компрессоре, а при свободном
набегании газового потока (воздуха) на двигатель при Vп>0 всегда перед двигателем
генерируется параболоидная зона заторможенного потока с градиентом статических
давлений, направленными по потоку,[5, с.26, рис.1б], [4, с.82]
Таким образом, утверждение современной теорией ВРД о том, что с малейшим
увеличением Vп растёт ТВ*, является ошибочным, поскольку такое абсолютно
необоснованное утверждение основывается на глубоко ошибочном контрольном контуре
академика Б.С. Стечкина, который считал, что газовый поток (воздух) при Vп>0 входит в
двигатель через некоторую площадь Fн со статическим давлением, равным Рн, которое не
изменяется вплоть до сечения В-В воздухозаборника, однако испытания ТУ-144 при
Vп=2200 км/час показало, что в сечении В-В воздухозаборника статика равна 9
кг/см2,[4,с.15]. Для того чтобы спасти контрольный контур академика Б.С. Стечкина,
специалисты ввели понятие динамического сжатия газового потока в зоне Н-В с
градиентом статических давлений, направленным против потока, что является чистейшей
научной фальсификацией, отражённой в глубоко ошибочном термодинамическом цикле
ТРД, ТРДФ в координатах P-U,Т-S. Если бы при испытании ТУ-144 в воздухозаборнике
ТРДФ на входе, сечение d-d, стоял бы второй датчик для измерения статики, то этот
датчик показал бы давление гораздо выше 9 кг/см2 (сечение В-В), что свидетельствовало
бы о нормальном процессе формирования зоны заторможенного потока с градиентом
статических давлений, направленным по потоку, с соблюдением принципа инжекции
газового потока при Vп>0 , всех законов механики истечения жидкостей и газов, всех
законов термодинамики.
Исходя из вышеизложенного, причины генерирования помпажа или неустойчивой
работы ВРД при взлёте , полёте, посадке необходимо объяснять совершенно новым
5
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физическим явлением, а именно , генерированием зоны заторможенного потока перед
двигателем при Vп>0.
Зона заторможенного потока – это физическое явление , которое имеет место перед
любым движущимся предметом в любой окружающей среде.
Генерирование зоны заторможенного потока перед воздухозаборником ВРД известно,
[4, с.82], однако дальнейшее исследование и развитие эта тематика не получила, поскольку
шла вразрез с контрольным контуром академика Б.С. Стечкина. Основным свойством зоны
заторможенного потока, которая генерируется перед воздухозаборником любого ВРД,
является наличие градиента статических давлений, направленного за потоком, [5,
с.26,рис.1б], поэтому утверждение современной теорией ВРД о том ,что Рв*=Рн* при
σвх=1,[4, с.81] является чистейшим абсурдом, поскольку статическое давление на выходе
из воздухозаборника при любых скоростях полёта всегда меньше Рн*. Соотношение, когда
Рв*=Рн*, возможно только в одном случае- когда ВРД не работает и ротора
КНД,КСД,КВД не вращаются, а двигатель при этом перемещается с определённой
скоростьюVп. Поэтому формулы (3.1), (3.2), приведённые в [4, с.81], лишены всякого
физического смысла и яявляются ошибочными, поскольку ошибочным является понятие
Fн, так как контрольный контур академика Б.С. Стечкина должен начинатся с зоны
заторможенного потока с начальным статическим давлением равным Рн*, а утверждать,
что при Vп>0 воздушный поток входит в двигатель через площадь Fн со статическим
давлением, равным Рн, - это выходит за рамки разумных понятий, это ошибочно.
Зона заторможенного потока, которая генерируется перед воздухозаборником любого
ВРД при Vп>0,которую академик Б.С. Стечкин не учёл в своём контрольном контуре,
имеет и отрицательное свойство, связанное с наличие зоны Н-f, [5,с.26,рис.1б], статическое
давление в которой выше Рн, за этой зоной Н-f следует зона вакуумирования потока f-В.
Известно, что процесс вакуумирования газового потока всегда сопровождается
понижением Тв, вплоть до отрицательных температур, а говорить о повышении ТВ* выше
0оС можно только при Vп>1,4Мп.
Известно также , что все авиационные катастрофы имеют место при Vп<Ск, (360-396
км/час), поэтому при таких скоростях полёта трактовка генерирования отрывных течений,
помпажа, предложенная современной теорией ВРД и основанная на увеличении ТВ*, носит
ошибочный характер, поскольку при Vп<Ск ни о каком повышении ТВ* не может быть и
речи, наоборот, при таких скоростях полёта Тв всегда понижается и никогда не генерирует
отрывные течения на последних РК КВД. Причины генерирования отрывных течений на
лопатках первого РК КНД необходимо искать только в зоне заторможенного потока,
которая генерируется перед воздухозаборником любого ВРД при Vп>0.
Поэтому первичной целью (заданием) данного раздела статьи является:
Дать абсолютно правильное, реальное описание причин генерирования отрывных
течений на первом РК КНД, приводящих к генерированию неустойчивой работы ВРД,
помпажу, заглоханию ВРД, к снижению безопасности полётов при взлёте, полёте и
посадке.
Причины генерирования отрывных течений на лопатках первого РК КНД,
приводящие к неустойчивой работе ВРД, помпажу, заглоханию ВРД, к снижению
безопасности полётов при взлёте, полёте и посадке. Постановка вторичной цели.
При взлёте авиалайнера перед всеми его двигателями генерируется дроссельнаятормозящая зона заторможенного потока Н-f, [4, с. 82], [5, с. 26, рис. 1б, режим полёта при
Vп<Cк]. При при этой скорости взлёта все рабочие колёса компрессоров работают в
режиме недогруза, особенно в сечении В-В. Это означает, что осевая скорость газового
потока на всех рабочих колёсах компрессоров увеличивается выше расчётного значения,
особенно в сечении В-В. При этом КПД, Пк*, Рнср* (Рг*), тяга двигателей уменьшаются, [4,
с.49, рис. 1.24]. Если при этом режиме взлёта увеличивается плотность газового потока,
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входящего в двигатель, например, при минусовых температурах, повышенной влажности
воздуха, при попадании в плотный туман, густую облачность, в реактивную струю от
двигателей пролетевшего самолёта, при полёте в инверсионном слое и др., то заглохание
двигателей любого самолёта всегда идёт по следующей схеме:
1. Увеличивается плотность газового потока в зоне Н-f, дроссельной зоне
заторможенного потока, что способствует увеличению статического давления в этой зоне,
одновременно увеличивается инерционность этой зоны заторможенного потока, что
способствует существенному увеличению её дросселирующей (тормозящей) способности,
поскольку абсолютная скорость газового потока в зоне Н-f всегда направлена против
потока и тормозит последний.
2. Увеличение дросселирующей (тормозящей) способности зоны заторможенного
потока H-f мгновенно генерирует падение статического давления газового потока в
сечении В-В, [5, с. 26, рис. 1б]. Согласно уравнению неразрывности струи двигатель
пытается сохранить расход газового потока постоянным для данного режима взлёта.
3. Падение статического давления в сечении В-В мгновенно генерирует увеличение
осевой скорости газового потока Са в сечении В-В выше расчётного значения при
одновременном увеличении силы и мощности ударных волн, генерируемых в
кинематической зоне жесткого (упругого) удара в этом же сечении, [5, с. 26, рис. 1в, поз.
7].
4. Увеличение Са выше расчётного значения всегда приводит к развитому срыву
потока по корытцам лопаток первого РК КНД, поскольку углы атаки i при этом
уменьшаются ниже – (5-7о), генерируется развитой срыв потока, который приводит к
заглоханию двигателей авиалайнера в полёте, к снижению безопасности полётов.
4.1. Увеличение Са выше расчётного значения одновременно приводит к увеличению
силы и мощности ударных волн, генерируемых в кинематической зоне жёсткого
(упругого) удара в сечении В-В в колебательном режиме. Эти ударные волны одинаково
распространяются по всем направления. Ударные волны, которые направлены против
потока, тормозят последний, уменьшая Са ниже расчётного значения, что изменяет углы
атаки i выше 5-7о, что приводит к генерированию развитого срыва потока по спинкам
лопаток первого РК КНД, заглоханию ВРД самолёта в полёте, к снижению безопасности
полётов.
Таким образом, единая теория движителей на непрерывных потоках, основанная на
кинематическом анализе и фундаментальных формулах тяги, полётного (тягового) КПД,
[2, с. 15-20], основанная также на фундаментальной теореме о подъёмной силе
продуваемого профиля [3, с. 146-153], позволяет легко и просто разбираться в любых
сложнейших физических процессах, имеющих место при работе любых ВРД.
Исходя из вышеизложенного, единая теория движителей на непрерывных потоках
разработала не только правильное направление технического прогресса в области
авиадвигателестроения, [5, с. 28], связанного с заменой характера движения части газового
потока в зоне Н-В с нарастающим ускорением, что имеет место в современных ВРД, на
синусоидальный с уменьшающимся ускорением газового потока в сечении В-В, что
полностью устраняет кинематическую зону жёсткого (упругого) удара в сечении В-В,
существенно снижает децибельную характеристику, позволяет увеличить КПД, Пк*, Рнср*
(Рг*), тягу двигателя, высоту полёта, позволяет снизить расход топлива, но и ставит
конкретную цель исследовательского характера перед ЗМКБ «Прогресс», ГНЦ ЦИАМ,
ЦАГИ, связанную с определением диапазона устойчивой работы компрессора по (Са+Са)
путём дросселирования газового потока не сзади компрессора, как это принято в
современной теории ВРД, а дополнительно ещё и спереди компрессора, как это делает
зона заторможенного потока Н-f, [5, с. 26, рис. 1б].
7
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Вышеизложенное направление технического прогресса уже внедрено во всех вновь
проектируемых двигателях в ЗМКБ «Прогресс», г. Запорожье, например ВРД Д436-ТП, а
это означает, что компрессора ВРД с синусоидальным входом газового потока в зоне Н-В,
при прочих равных условиях, имеют существенно повышенную газодинамическую
устойчивость работы по сравнению с компрессорами с наличием кинематической зоны
жёсткого (упругого) удара в сечении В-В.
На основании вышеизложенного, единая теория движителей на непрерывных потоках
ставит дополнительную вторичную цель исследовательского характера перед ЦАГИ, г.
Москва, связанную с проведением полного комплекса исследований зоны заторможенного
потока, генерируемой перед работающим ВРД, в аэродинамической трубе при различных
режимах работы ВРД и различных скоростях продуваемого газового потока ( при
различных Vп).
Общие выводы. Перспективы дальнейших разработок. Ошибочный контрольный
контур, неправильное понимание и применение уравнения Эйлера привели академика Б.С.
Стечкина к ошибочному выводу фундаментальных формул тяги, полётного (тягового)
КПД в 1929 г., которые наряду с ошибочной фундаментальной теоремой о подъёмной силе
продуваемого профиля, выведенной профессором Н.Е. Жуковским в 1912 г., не только
задержали технический прогресс в области авиадвигателестроения более, чем на 80 лет, но
и послужили источником тысяч авиационных катастроф по причине заглохания или
неустойчивой работы ВРД при взлёте, полёте, посадке.
Этот ошибочный фундаментальный базис послужил основой для ошибочного
описания ряда узловых физических явлений.
Например, в авиационных ВУЗах абсолютно ошибочно преподносится студентам
такое фундаментальное стратегическое понятие, как термодинамический цикл ТРД в
координатах P–U, T–S, абсолютно ошибочно преподносится студентам такое
фундаментальное стратегическое понятие, как процесс генерирования тяги ВРД,
абсолютно ошибочно преподносится студентам такое фундаментальное стратегическое
понятие, как полётный (тяговый) КПД ВРД, абсолютно ошибочно преподносится
студентам такое фундаментальное стратегическое понятие, как теорема о подъёмной силе
продуваемого профиля, абсолютно ошибочно преподносится студентам такое понятие, как
Fн и всё, что связано с ним, абсолютно ошибочно преподносится студентам описание
работы ТРД, ТРДД, ТРДФ, абсолютно ошибочно преподносится студентам такое
фундаментальное стратегическое понятие, как теоретические и физические основы
процесса генерирования отрывных течений и многое другое, а о кинематическом анализе
характера изменений статических давлений газового потока, первичных движущих сил от
изменения статических давлений, осевых скоростей, ускорений (вторичных динамических
– инерционных сил) ни в теории, ни преподавателям авиационных ВУЗов вообще ничего
неизвестно.
Всё это привело к тому, что дипломированные выпускники авиационных ВУЗов, уже
как конструктора ВРД, проектируют последние с грубейшими конструктивными
ошибками, которые приводят ВРД к заглоханию при взлёте, полёте, посадке, и в
результате ни один из авиационных специалистов, преподавателей на данном этапе не
может точно назвать причину заглохания ВРД при взлёте, полёте и посадке.
Всё это привело к тому, что современная теория ВРД разделилась на две части:
теоретическую и экспериментальную, которые существуют абсолютно автономно, при
этом теоретическая часть, которая должна быть основой основ, которая должна всегда
идти впереди экспериментальной части, в реалиях представляет собой абсолютно
недоработанную, отсталую теорию ВРД.
Экспериментальная часть современной теории ВРД на данном этапе является основой
проектирования ВРД, при этом необходимо отметить, что при полном отсутствии
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правильной теоретической базы, экспериментальной части потребовались десятилетия,
чтобы правильно прийти к определённому выводу, или к правильной трактовке того или
иного физического явления, имеющего место при работе ВРД. Однако экспериментальная
часть, без правильной теории, не может сразу наметить реальные пути технического
прогресса в области авиадвигателестроения, она идёт к этому техническому прогрессу
наощупь, вслепую, веками. Именно в такое положение академик Б.С. Стечкин и профессор
Н.Е. Жуковский поставили современную теорию воздушно-реактивных двигателей,
именно такое состояние современной теории ВРД лучшие умы оценивают кризисным, [1,
с. 5-7].
Созданная принципиально новая единая теория движителей на непрерывных потоках
последовательно, шаг за шагом, раскрыла не только реальный процесс генерирования тяги
ВРД, [2, с. 15-20] реальные формулы полётного (тягового) КПД, [2, с. 15-20], реальную
теорему о подъёмной силе продуваемого профиля [3. с.146-153], причины заглохания ВРД
при взлёте, полёте, посадке, [5, с. 24-28], но и разработала реальные, уже внедрённые в
авиадвигателестроение, направления технического прогресса, связанные с повышением
газодинамической устойчивости работы ВРД при взлёте, полёте и посадке, [6, с. 124-134].
В современной теории ВРД существует много недостаточно правильно описанных
физических явлений, например, зона отрыва потока Н-С-Н от спинки продуваемого
профиля, которую единая теория относит к движителям на непрерывных потоках,
генерирующих отрицательную тягу, поэтому вывод формулы тяги, полётного (тягового)
КПД зоны отрыва продуваемого газового потока Н-С-Н от спинки продуваемого профиля
будет рассмотрено в следующей статье.
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2011, - №34, - с. 124 - 134.
Надійшла до редколегії 20.03.2013
УДК 629.7.036.001
Анализ современной трактовки генерирования помпажа или неустойчивой работы
воздушно-реактивных двигателей при взлёте, полёте, посадке/ Мамедов Б. Ш. // Вісник НТУ
«ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», – 2013. - № 1 (977). – С. 3-10. –
Бібліогр.: 6 назв.
Розглядаються недоліки сучасної теорії повітря-реактивних двигунів, пов’язані з помилковою
фундаментальною теоремою о підйомній силі продуваємого профілю, розрахованою професором М.Є.
Жуковським у 1912 році, з помилковими фундаментальними формулами тяги, польотного (тягового)
КПД, розрахованими академіком Б.С. Стєчкіним у 1929 році.
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Ключові слова: газодинамічна стійкість роботи повітря-реактивного двигуна, кінематичний
аналіз
Are considered the drawbacks of modern theory of air-jet engines, which are connected with mistaken
fundamental theorem of the raising force of blowing profile, calculated by professor N.Y. Gukovsky in 1912
year, with mistaken fundamental formulars of thrust and flying (thrust) efficiency, calculated by academician
B.S. Stechkin in 1929 year.
Keywords: gasodinamic steady work of air-jet engines, kinematical analyse.

УДК 621.81.004.62/.63
С. М. ПОПОВ, д-р фил. наук, проф., ЗНТУ, Запорожье
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАЛИШКОВОГО АУСТЕНИТУ ТА ТВЕРДОЇ
НАДЛИШКОВОЇ ФАЗИ НА ЗНОСОСТІЙКОСТЬ НАПЛАВЛЮВАЛЬНИХ
СПЛАВІВ
Подано дослідження впливу метастабільною залишкового аустеніту та твердої надлишкової фази
гетерогенних наплавлювальних сплавів на здатність опиратися абразивному руйнуванню в умовах
напівзакріпленого абразиву. Проаналізовано залежність масової частки мартенситу від величини
напружень деформації. Розглянуто та систематизовано порядок проведення побудови
багатокритеріальної математичної моделі трибосистеми на базі активного експерименту. Приведено
результат дослідження впливу хімічного складу наплавленого матеріалу на зносостійкість.
Ключові слова: дисипація, залишковий аустеніт, γ→α перетворення, попередня деформація,
надлишкова фаза, рівняння регресії, еталон, поверхні відгуку, зносостійкість.

Введення. Сплави з високою початковою твердістю взагалі мають більшу
зносостійкість, але виключенням з цього загального правила є сплави, у структурі яких
утворюється значна кількість залишкового аустеніту. У процесі зношування таких сталей з
метастабільною аустенітною структурою під впливом енергії абразивних зерен на поверхні
тертя може відбуватися утворення мартенситу деформації [1,2].
Цей процес тісно зв’язаний з перерозподілом витрат енергії, тобто її дисипацією, яка
здійснює запуск механізмів, що зміцнюють робочу поверхню деталей, що зношуються. В
тому ж разі, не зовсім ясно коли і як, за яких умов може відбуватися реальне підвищення
зносостійкості та що треба робити у випадках коли цього не трапляється. Складність
прогнозу оптимального структурно-фазового стану наплавлювального сплаву, по перше
обумовлено складним механізмом абразивної руйнації, а по друге також пов’язана з
причиною відсутності чітких критеріїв і методів, за якими можна достовірно оцінювати
здатність матеріалів до опору зношуванню, посилаючись на його фізико-механічні
властивості, хімічний склад та структуру металу. Тому задача вивчення впливу
залишкового аустениту та твердої надлишкової фази на зносостійкість наплавлювальних
сплавів є дуже актуальною та нагальною науковою проблемою.
Аналіз літературних даних та постановка проблеми. Чутливість до адаптації
сталей і сплавів до зовнішніх механо-енергетичних впливів, що приводять до
мартенситного (γ→α) перетворення, залежить від температури мартенситної точки, що у
значній мірі визначається вмістом вуглецю і легуючих елементів у твердому розчині [1,2].
Утворення мартенситу деформації супроводжується складним зрушенням у кристалічній
гратці метастабільного аустеніту. При зовнішньому силовому
впливі в процесі зношування метал робочої поверхні отримує енергію, необхідну для
(γ→α) перетворення [3]. Значний вплив на зміцнення аустеніту, його стабільність відносно
динамічних деформаційних мартенситних перетворень і, відповідно, властивості сплавів з
нестабільним аустенітом здійснює попередня холодна та тепла пластичні деформації. В
залежності від режиму їх проведення вони можуть стабілізувати чи дестабілізувати
аустеніт і неоднозначно впливати на властивості [5]. Для зменшення кількості аустеніту та
© С. М. ПОПОВ, 2013
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його стабільності використовують такі технологічні прийоми: зниження температури нагріву
під загартування; обробка холодом; старіння для виділення фаз; деформація для отримання
дефектів упаковки, невеликої кількості мартенситних фаз та збіднення аустеніту легуючими
елементами [4].
Мета та задачі дослідження. Мета та задачі дослідження в даній роботі полягають у
вивчені впливу метастабільною залишкового аустеніту та твердої надлишкової фази
гетерогенних наплавлювальних сплавів на здатність опиратися абразивному руйнуванню в
умовах напівзакріпленого абразиву. Систематизувати та відпрацювати порядок проведення
побудови багатокритеріальної математичної моделі трибосистеми на базі активного
експерименту. Відтворити математичні рівняння впливу хімічного складу, твердості і
кількості зміцнюючої фази наплавленого металу на зносостійкость.
Експериментальні дані та їх обробка. При абразивному зношуванні напівзакріпленим
абразивом немає чітко вираженого характеру механізму руйнування, оскільки частка постійно
змінює своє положення у просторі, чергуючи різальні грані, площу контакту, кут атаки, під
яким відбувається взаємодія з поверхнею тертя. У результаті чого механізм зношування
складається з мікролокальних навантажень, пластичного деформування і мікрорізання.
Основне значення має властивість матеріалу опиратися впровадженню та переміщенню по
поверхні тертя абразивних часток. Цей комплекс характеристик визначається опором металу
пружним і пластичним деформаціям. Показовою характеристикою при цьому є агрегатна
твердість сплаву, а також твердість його окремих структурних складових, початкових, та
конче важливих здобутих в процесі спрацьовування після контактної взаємодії. Тому за
параметр оптимізації прийнято відносну зносостійкість ε, твердість наплавленого металу HRC
та кількість зміцнюючої фази, %. А в якості основних незалежних факторів було обрано: вміст
вуглецю, марганцю та бору в наплавленому металі. Еталоном була обрана сталь 45 у
відпаленому стані. Відносна зносостійкість даної сталі: ε = 1,00. Середні значення масової
частки елементів у наплавленому металі та результати експерименту наведені в табл. 1.

Таблиця 1 - Середні значення масової частки елементів у наплавленому металі та
результати експерименту
Середня масова частка
елементів у наплавленому
металі, %

№

Назва
сплаву

1
2
3
4
5
6
7
8

ЭН-ИТС-01
КБХ-45
ЭН Т-620
ЭН Т-590
ПП-АН104
ЭН-180Х14Р3
ПП-Х12Ф1
ПП-АН170

С
3,50
2,30
3,25
2,75
1,80
1,60
1,35
1,00

Cr
14
14
14
14
14
14
14
14

В
0,50
1,90
1,20
1,50
0,50
3,00
0,50
2,70

Si
2,20
0,65
3,00
1,93
0,60

Mn
0,36
1,10
1,30
0,60
0,65
0,65

HRC

60
65
55
52
50
63
45
61

Фазовий склад,%
До
Після
випровипробувань
бувань
α
γ
α
γ
75 25 90 10
90 10 95
5
65 35 80 20
90 10 100
60 40 65 35
70 30 75 25
50 50 60 40
45 55 60 40

Відносн Кількість
а зносозміцстійнюючої
кість, ε фази, %
5,90
6,20
5,60
5,40
3,60
7,10
2,15
6,50

65
70
55
50
15
65
12
50

Таблиця 2 - Результати статистичної перевірки рівнянь регресії.
Для
рівняння
ε
HRC
K

Критерій
Кохрена

Критерій Фішера

Gp розр

Gт табл

Fp розр

Fт табл

Довірчий
інтервал
±Δbij

0,22
0,30
0,52

0,68
0,68
0,68

0,24
0,74
0,07

5,32
5,32
5,32

0,21
24,53
13,90

Дисперсія
Адекватності,
S2ад
0,062
22,41
1,238

Відтворюваності, S2у
0,259
30,00
17,00

Таким чином, в результаті обробки результатів матриці планування експерименту
після проведення перевірки, внаслідок статичного характеру залежностей, були отримані
наступні адекватні рівняння регресії:
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(1)

де С – масова доля вуглецю, %; В – масова доля бору, %;Mn – масова доля марганцю, %.
Для вивчення всього факторного простору впливу легуючих елементів С, В і Mn на
фізико-механічні властивості сплавів були побудовані просторові діаграми (поверхні
відгуку) взаємного впливу хімічного складу для відносної зносостійкості ε (рис. 1).

а
б
в
Рис. 1 – Залежність відносної зносостійкості при постійному вмісті бору - а,
марганцю – б, та вуглецю - в.
Як можемо побачити, мартенситне перетворення протікає дуже слабо і є майже
незначним. Підвищена стабільність аустеніту, в порівнянні з оптимальною, знижує опір
руйнуванню, що пояснено тим, що в
даному випадку мартенситні перетворення
не можуть в необхідному ступені
забезпечити релаксацію напружень і
витрати енергії зовнішньої взаємодії.
Аналіз залежності масової частки
мартенситу від величини напружень
а
б
деформації (рис. 2) показав, що спочатку Рис. 2 - Характер руйнування поверхні тертя
спостерігається збільшення масової частки
після зношування напів-закріпленним
мартенситу пропорційно напруженням
абразивом, а - ПП-Х12Ф1(з залишковим
деформації
матеріалу.
Подальше
нестабільним аустенітом) х 100, б - ППпідвищення напружень на ділянці В-С АН170 (з надлишковою твердою фазою) х 200
викликає незначне підвищення масової
частки мартенситу деформації. І при
збільшенні напружень більше 20 МПа вміст
мартенситу деформації
на
поверхні
матеріалу практично не росте. В цій області
можуть бути відтворені небезпечно великі
напруження, які здатні спровокувати
руйнування
металу.
Збільшення
деформацій вище критичних завжди буде
викликати руйнування матеріалу.
Рис. 3 – Залежність масової частки
Таким
чином
нам
необхідно
мартенситу від напруження деформації
забезпечити такі напруження деформації,
що не перевищують напруження, відповідні точці С, і входять в інтервал В-С. При високих
температурах у зоні контактування відтворення мартенситу деформації буде ускладнене,
тому в подальшому використовують гетерогенні зносостійкі сплави, що мають багату
кількість зміцнюючої фази.
ISSN 2079.5459. Вісник НТУ “ХПІ». 2013. №16(989)

12

Висновки. Було встановлено, що для реалізації математичного моделювання
трибосистеми на базі багатофакторного активного експерименту дослідження адаптації
матеріалів в умовах зношування закріпленим та напівзакріпленим абразивом найбільш
підходять стандартні мaтеріали типу Х12 та Х12Ф1, які мають в залежності від
температури термічної обробки (гартування) широкий діапазон стукрурно-фазового стану
(від фериту, перліту, мартенситу, проміжних структур та залишкового аустеніту) з різною
кількістю зміцнюючої фази (карбідів), властивості яких є добре вивченими в умовах
інтенсивного абразивного руйнування, щоб простежити рефлексію шляху зміни цих
матеріалів.
Доведено, що в умовах зношування напівзакріпленим та незакріпленим абразивом,
який має значну мікротвердість 12…16 ГПа, мартенситне перетворення залишкового
аустеніту протікає дуже слабо і є майже незначним. Тому дослідження показали що
підвищена стабільність аустеніту, в порівнянні з оптимальною, знижує опір руйнуванню,
що пояснено тим, що в даному випадку мартенситні перетворення не можуть в
необхідному ступені забезпечити релаксацію напружень і витрати енергії зовнішньої
взаємодії. Виходячи з чого, доведено що треба застосовувати адаптацію матеріалів за
рахунок зміцнення матриці твердими включеннями значної мікротвердості приблизно
19…22 ГПа: карбідами, боридами, інтерметалідами та ін..
За результатами математичної обробки та аналізу було вперше отримано математичні
регресії у вигляді поліному з парними та потрійними факторами взаємодії для умов
зношування напівзакріпленим абразивом. Показано, що головними факторами впливу на
зносостійкість, твердість і кількість зміцнючої фази є вміст вуглецю, марганцю та бору в
наплавленому металі.
Аналіз даних, при порівнянні початкової і кінцевої кількості залишкового аустеніту
показав що відбувається його зниження. У той же час ступінь цього зміцнення при самих
сприятливих умовах, коли об’єм перетворень нестабільного аустеніту максимальний, все ж
таки не забезпечує достатньо високої мікротвердості. Тому нами було встановлено, що
використання нестабільної аустенітної структури у поєднанні з мартенситом і
зміцнюючою твердою фазою є оптимальним рішенням.
Дослідження показало, що дуже важливим є керування в сплавах структурою та
розвитком мартенситних перетворень, бо це дозволить значно покращити їх технологічні
властивості. Але процес наукових пошуків і доказів цих явищ вимагає більш глибокого
вивчення.
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упрочняющих технологий, обеспечивающих получение многофазных метастабильных структур и
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Надійшла до редколегії 20.03.2013
УДК 621.81.004.62/.63
Дослідження впливу залишкового аустениту та твердої надлишкової фази на
зносостійкость наплавлювальних сплавів / Попов С. М // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення
в сучасних технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», – 2013. - № 1 (977). – С. 10-14. – Бібліогр.:5 назв.
Представлены исследования влияния метастабильного остаточного аустенита и твердой
избыточной фазы гетерогенных наплавочных сплавов на способность сопротивляться абразивному
разрушению в условиях полузакрепленного абразива. Проанализирована зависимость массовой доли

13

ISSN 2079.5459. Вісник НТУ “ХПІ». 2013. №16(989)

мартенсита от величины напряжений деформации. Рассмотрены и систематизированы порядок
проведения построения многокритериальной математической модели трибосистемы на базе активного
эксперимента. Приведены результаты исследования влияния химического состава наплавленного
материала на износостойкость.
Ключевые слова: диссипация, остаточный аустенит, γ → α превращения, предыдущая
деформация, избыточная фаза, уравнение регрессии, эталон, поверхности отклика, износостойкость.
Filed studying the influence of metastable retained austenite and hard excess phase heterogeneous
fusion alloy's ability to resist abrasive deterioration in napivzakriplenoho abrasive. The dependence of the
mass fraction of martensite on the magnitude of the stress deformation. Considered and systematized
procedure for constructing multi trybosystemy mathematical model based on the active experiment. The
results of studying the influence of the chemical composition of the deposited material for durability.
Keywords: dissipation, residual austenite, γ → α transformation, the previous deformation, excessive
phase, regression equation, standard, response surface, durability.

УДК 621.9.06
О. С. КРОЛЬ, канд. техн. наук, проф., Восточноукраинский Национальный
Университет им. В.Даля, Луганск;
А. А. КРОЛЬ, ст. преп., Восточноукраинский Национальный Университет
им. В.Даля, Луганск;
Е. И. БУРЛАКОВ, студент, Восточноукраинский Национальный Университет
им. В.Даля, Луганск
ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ШПИНДЕЛЬНОГО УЗЛА ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА
Рассматривается процедура комплексного моделирования и исследования формообразующего
шпиндельного узла обрабатывающего центра сверлильно-фрезерно-расточного типа с использованием
инструментария построения 3D-моделей в САПР КОМПАС. Приведен анализ напряженнодеформированного состояния в САПР SolidWorks.
Ключевые слова: шпиндель, 3D- модель, поля перемещений, конечно-элементная сетка.

Введение. Шпиндельные узлы (ШУ) обрабатывающих центров представляют собой
сложные механическую систему, состоящую из упругих элементов различных типов,
объединенных в единую конструкцию формообразующего узла станка и являющуюся
объектом моделирования и исследования. Выделяют ряд существенных факторов [1,2],
влияющих на процесс создания рационального варианта шпиндельного узла. К ним
относятся ряд
конструкторско-технологических характеристик: компоновка узла; геометрия,
входящих в него деталей; свойства материалов деталей (модуль упругости, плотность,
коэффициент демпфирования и др.); осевые натяги подшипников и способы их создания и
другие. Кроме того, на принятие решений проектировщика влияют технологические
характеристики: погрешности деталей (разноразмерность, шероховатость, отклонение от
круглости и др.) и погрешности сборки. Наконец, немаловажно влияние условий
эксплуатации (внешние нагрузки, параметры смазки, теплопроводность и др.).
Между входными и выходными данными существуют количественные соотношения,
определяющие комплексную математическую модель ШУ, исследование которой можно
осуществлять в среде различных систем автоматизированного проектирования.
Анализ основных достижений и публикаций
Исследовать влияние входных факторов на конструкцию шпинделя целесообразно с
помощью интегрированных САПР. Построению комплексной математической модели ШУ
предшествует выбор САПР, в которой будет осуществляться 3D-моделирование и
исследование свойств проектируемого объекта. Существует ряд требований к системам
© О. С. КРОЛЬ, А. А. КРОЛЬ, Е. И. БУРЛАКОВ, 2013
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проектирования, включая адаптируемость, настраиваемость систем под задачи той или
иной отрасли, использование библиотек, справочников и приложений, существенно
расширяющих возможности базового пакета САПР, применение инструментария
фотореалистики и другие.
Для создания 3D-моделей сложных машиностроительных конструкций перспективно
применение известной интегрированной САПР КОМПАС-3D, разрабатываемого
компанией АСКОН. Принципиальным отличием КОМПАС-3D является использование
собственного математического ядра и параметрических технологий, а затраты на его
внедрение на предприятии на порядок ниже известных зарубежных САПР. В новой версии
системы КОМПАС-3D V14 [3,4] доработан пользовательский интерфейс, значительно
расширилась функциональность трехмерного моделирования, средства работы с
графическими документами, переменными, пополнились прикладные библиотеки. САПР
КОМПАС-3D V14 одно из продвинутых обновлений этого популярного пакета, основу
которой составит технология комплексного сквозного 3D-проектирования изделий.
Вместе с тем, создание сложного шпиндельного узла не ограничивается его
геометрическим
моделированием.
Без
всестороннего
инженерного
анализа
проектируемого объекта невозможно выпускать конкурентоспособную продукцию.
Принимаемые конструктивные решения должны обеспечивать статическую прочность и
жесткость, устойчивость и подходящие динамические характеристики, выводящие на
оптимальный вариант.
В результате интеграции с САПР АРМ WinMachine [5] в системе КОМПАС-3D
появилась CAE-библиотека, реализующая решения инженерных задач методом конечных
элементов (КЭ) применительно к проблемам инженерного анализа. Вместе с тем, следует
учитывать, что при этом внутренняя структура организации производства и отсутствие
необходимых средств не позволяют реализовать единую сквозную идеологию обмена
информацией.
Альтернативой реализации единой интегрированной системы в рамках
конструкторско-технологических подразделений предприятия является проблема
передачи данных между системами с различным форматом представления. В пользу этого
подхода и фактор преемственности старых и новых проектов, использования
существующих баз данных [6]. Проблема передачи данных эффективно решается в
системе SolidWorks, у которой в базовом варианте поддерживается большой набор
форматов для импортирования трехмерных объектов и 2D чертежей. Кроме стандартных
средств по импортированию файлов через форматы dxf, step, iges, sat, система SolidWorks
оснащена программами-трансляторами моделей деталей и сборок из других систем.
Цель исследования, постановка задачи. В качестве цели рассматривается
совершенствование процесса 3D-моделирования и исследования шпиндельного узла
обрабатывающего центра с использованием интегрированных САПР КОМПАС и
SolidWorks.
Для достижения данной цели решаются взаимосвязанные задачи, которые
формулируются следующим образом:
1. Разработать 3D-модель шпиндельного узла с использованием САПР КОМПАС.
2.Выполнить
исследование
напряженно-дефомационных
характеристик
шпиндельного узла методом конечных элементов в среде САПР SolidWorks.
Материалы исследований. Рассмотрим шпиндельный узел обрабатывающего центра
ОЦ200, который представляет двухопорную конструкцию (рис.1), смонтированную на
двух опорах качения:
- передняя опора в виде триплекса - комплект из трех радиально-упорных
подшипников 2-46113, установленных по схеме «Тандем – Х» с предварительным
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натягом в виде двух разновысотных втулок;
- задняя опора представляет собой
комплект
из
двух
радиально-упорных
подшипников 2-46111, установленных по
схеме
«Х
–
образной
схеме»
с
Рис. 1 - Конструктивная схема
предварительным натягом в виде двух
шпиндельного узла
разновысотных втулок. На базе разработанных
твердотельных моделей отдельных деталей в среде КОМПАС-3D (рис. 2) создана 3Dмодель конструкции шпиндельного устройства, реалистичность которой достигнута
благодаря модулю Photo360, входящему в SolidWorks (рис. 3).
Исследование шпиндельного узла по
критерию жесткости осуществим с помощью
SolidWorks Simulation (SW Simulation). Этот
модуль, входящий в состав Solidworks полностью
интегрируется с 3D-моделью изделия, созданного
в САПР КОМПАС, что дает возможность
а
б
оптимизировать
конструкцию.
Изменения
конструкции в 3D переносятся в чертежи изделия.
Solidworks Simulation обеспечивает анализ
напряженного состояния, потери устойчивости, а
также частотный и термический анализ.
Статическое
исследование
шпинделя
в
г
осуществляется в Solidworks в определенной
Рис.
2
Твердотельные
модели
последовательности,
начиная
с
задания
деталей: а – гильза; б – фланец; в –
материала, выбора мест закрепления и вида опор
полумуфта; г – гайка
с последующим нагружением силами и
моментами. Особенностью пакета инженерного
анализа SW Simulation является то, что и
наложение ограничений и прикладывание сил
осуществляется к поверхности в целом. В связи с
этим вводится дополнительная процедура
разбиение поверхностей путем построения
вспомогательных плоскостей и линий разъема,
а
б
проецируемых на поверхность шпинделя.
Рис. 3 - Твердотельная модель
Эффективным на этой стадии является задание
шпиндельного узла: а - 3D-модель с
опор, которые моделируются подшипниками в
рендерингом; б – сечение ШУ
SW Simulation и ввод их осевой и радиальной
жесткости.
Для
оценки
технологичности
сборки
конструкции эффективно использовать средства
анимации (рис. 4), выполненную в SolidWorks
Simulation [7].
Процедура создания конечно-элементной
сетки в SW позволяет, как воспользоваться
рекомендациями системы, так и управлять
Рис. 4 - Анимация сборки
размером конечного элемента для увеличения
шпиндельного устройства ОЦ200
точности расчетов. При расчете напряженнодеформационного состояния в окне свойств выбираются единицы измерения и вид эпюры.
В результате такого расчета шпинделя получены эпюры перемещений в увеличенном
масштабе (рис. 5). В результате расчетов напряженно-деформированного состояния по
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методу Мора были оценены перемещения шпиндельного узла под действием сил резания и
силе, которая может возникнуть в зубчатой муфте в случае несоосности валов.
Был просчитан самый сложный случай, когда сила резания и сила, действующая в
кулачковой муфте действуют в одном направлении
Суммарный прогиб находится по формуле:
y  yг2  yв2  0,0172  0,0272  0,031мм.


При допустимом прогибе равным 0,04 мм можно утверждать, что необходимая
жесткость обеспечивается.
Полученная упругая линия шпинделя соответствует расчетной схеме с жесткими
опорами. Учет податливости опор [6] несколько изменяет картину напряженнодеформированного состояния, характеристики которого представлены в табл.
Полученная упругая линия шпинделя соответствует расчетной схеме с жесткими
опорами. Учет податливости опор [6] несколько изменяет картину напряженнодеформированного состояния, характеристики которого представлены в табл.

а
б
в
г
Рис. 5 - Результаты расчета шпинделя: а – схема закрепления и нагружения; б –
конечно-элементная сетка; в - перемещения в горизонтальной плоскости; г перемещения в вертикальной плоскости (в увеличенном масштабе)
Таблица - Сводная таблица характеристик жесткости шпинделя
Коорд.
сечения,
мм
0
98

Перемещения, мм
неподвижная
упругая
опора
опора
верт. гор. сумм. верт. гор. сумм.
0,027 0,017 0,031 0,075 0,084 0,113
0,017 0,041 0,044

доп
0,04

Углы изгиба, град
неподв. упругая
опора
опора
допустим.
сумм.
сумм.
0,022
0,045
0,06
0,012
0,036

Согласно расчетам, перемещения в передней опоре на трех радиально опорных
подшипниках (при фиксированной жесткости j = 98000 Н/мм) незначительно превышают
допустимые. Вместе с тем, наличие деталей, обеспечивающих осевую фиксацию
(распорные втулки, кольца) повышают жесткость шпиндельного устройства, что позволяет
считать рассматриваемый вариант конструкции удовлетворяющим критерию жесткости.
Результаты исследований
1. Реализована комплексная процедура моделирования и анализа конструкции
шпиндельного узла шпиндельного узла ОЦ фрезерно-сверлильно-расточного типа модели
ОЦ 200 с помощью САПР КОМПАС и САПР Solidworks.
2. Построены твердотельные модели основных деталей шпиндельного устройства
состоящего из 149 единиц в среде САПР KOMPAC 3D V13. На основе 3D – моделей
комплектующих реализована сборка шпиндельного узла с использованием процедур
наложения реалистичных текстур в модуле Photo360. Выполнено моделирование процесса
сборки конструкции с использованием средств анимации SolidWorks Simulation.
3. Созданы конструктивная схема шпиндельного узла как балки на двух шарнирных
опорах. Осуществлен расчет напряженно-деформированного состояния в модуле и
17
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определены перемещения шпинделя как в случае неподвижных, так и упругих опор.
Подтверждена работоспособность рассматриваемой конструкции по критерию жесткости.
Выводы. Анализ полученных результатов свидетельствует о эффективности
комплексной процедуры 3D-моделирования в САПР КОМПАС-3D и расчета напряженнодеформированного состояния методом конечных элементов SolidWorks Simulation. Такой
подход реализовать процедуру многовариантного проектирования и осуществлять поиск
оптимальной конструкции шпиндельного узла по критерию жесткости
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Розглянута
процедура комплексного моделювання та дослідження формоутворюючого
шпиндельного вузла обробного центру свердлильно-фрезерно-розточного типу з використанням
інструментарію побудови 3D-моделей в САПР КОМПАС. Приведено аналіз пружно-деформованого
стану в САПР SolidWorks.
Ключові слова: шпиндель, 3D-модель, поля переміщень, кінцево-елементна сітка
Procedure of complex modeling and investigation shape form of the spindle’s node processing centre
drill-milling-boring of the type with use tools building 3D-models in CAD KOMPAS are examinated.
Analysis tense-deform state in CAD SolidWorks is bring .
Keywords: spindle, 3D-model, field of moves, finite-element grid.
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ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ ДИФУЗОРНОГО БЛОКУ НАПРЯМНОГО АПАРАТУ
ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСА
В роботі розглядається методологія виконання параметризації типових блоків напрямного апарату
проміжного ступеня багатоступеневого відцентрового насоса. Результати представлені у вигляді
нелінійних рівнянь геометричних взаємозв’язків для моделі дифузорного каналу.
Ключові слова: напрямний апарат, дифузорний канал, тривимірна модель, параметризація.

Вступ. Постійне зростання частки використання ІТ-технологій на всіх етапах
проектування та виготовлення продукту насособудівної галузі характерне для сучасного
стану розвитку останньої. Використання новітніх досягнень прикладної програмної
інженерії дозволяє не тільки значно підвищити якість продукції, а й скоротити затрати на
виробництво. Автоматизація процесу геометричного комп’ютерного моделювання
робочих органів гідромашин дозволить скоротити конструкторський етап проектування
насосів.
Аналіз літературних джерел. Одним з ефективних інструментів розв’язання
©
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інженерних задач є обчислювальна гідродинаміка [1]. Результати чисельного моделювання
робочого процесу в проточних частинах (ПЧ) гідродинамічних машин є невід’ємною
складовою проектування гідромашин та обґрунтуванням вибраних конструктивних рішень
для робочих органів проточних частин. Об’єктом чисельного дослідження є 3D-модель
каналів робочого органу ПЧ [2, 3].
Якість геометрії, а значить і роботи, напрямного апарату є вагомим фактором впливу
на характеристики проміжного ступеня і насоса в цілому. Наряду з формалізацією етапів
геометричного комп’ютерного моделювання напрямного апарату (далі НА) засобами
сучасних CAD-додатків, актуальним є розроблення методики автоматизованого
геометричного моделювання НА.
Мета та предмет дослідження. Метою дослідження є розроблення методики
автоматизованого комп’ютерного геометричного моделювання дифузорного каналу НА
багатоступеневих відцентрових насосів (ВЦН) на основі параметризованої моделі.
Предметом дослідження є тривимірна геометрична модель дифузорного каналу НА.
Методи дослідження. Базовою ідеєю дослідження тривимірної моделі НА є блочномодульний принцип проектування (БМП), який характеризується виділенням блоків
загальної моделі для формування моделей різних конструктивних виконань [4]. На основі
системного аналізу були виділені основні блоки НА [5].
Методологію проведення параметризації тривимірних моделей блоків НА висвітлено
в роботі [6]. При параметризації були використані основні положення обчислювальної
геометрії [7]. Адекватність отриманої математичної моделі перевіряється реалізацією
автоматизованої побудови тривимірної моделі дифузорного блоку в САПР SolidWorks.
Використання описаних методів дослідження із дотриманням загальновизнаних
закономірностей в галузі гідромашинобудування дозволяє отримати адекватні практичні
та наукові результати.
Матеріали дослідження. Розглянемо параметризацію моделі НА на прикладі
дослідження дифузорного блоку (ДБ). З точки зору гідродинаміки і технології
виготовлення перевага віддається прямовісному дифузору з розширенням в осьовому та
радіальному напрямках. Ескізи до параметризації моделі ДБ наведені на рис. 1. Проекція
на площину Y’O’X’ зображена на рис. 2а, проекція на площину Z’O’X’ – рис. 2б.
Вхідний переріз 5-10-12-6 відповідає вихідному перерізу спірального блоку.
Координати вузлових точок вхідного перерізу є відомими з розрахунку попереднього
спірального блоку [3]. Вихідний переріз 8-9-11-7 відповідає виходу з дифузорного
каналу та входу до перевідної ділянки.
Розрахунковими величинами є: h4 та l – ширина та довжина дифузору, α1 та α2 – кути
розширення дифузору у фронтальній проекції та в плані;  – кут нахилу вихідного перерізу
ДБ до вертикалі; D4 – діаметр виходу з НА.
Основні геометричні взаємозв’язки, які використовуються при аналітичній
параметризації моделі блоку [8]: вертикальність, горизонтальність, рівність координат
точок у відповідних площинах.

Рис. 1 - Розрахункова схема
параметризації 3D-моделі ДБ
НА

а
б
Рис. 2 - Ескізи проекцій моделі ДБ НА: афронтальна проекція; б- ескіз в плані
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Виділяємо фіксовані точки 5 та 6, інші точки можуть змінювати положення при
перерахунку геометрії НА на інші робочі параметри.
Відрізок 5-6 – відомий з параметризації спірального блоку (СБ) [6]. 3 умов
вертикальності та горизонтальності визначаємо координати проекцій точок 5, 6, 7, 8 на
площину Y’O’X’ (рис. 2а):

x5  x6  0 , y5  0 , y6  h4 ;
x8  l1 , y8  0 ;
x  l,y  l ,
7

7

3

де l3 – довжина проекції ребра 7-8 на вертикаль:
l3  h4  l  tg1 ,
l1 – довжина ребра 5-8:

l1  l 

y6  tg (1 )l
.
tg  

Координати zі точок 5, 6 визначені при розрахунку СБ і дорівнюють b (ширина СБ),
беремо зі знаком мінус (координатна система має центр в точці 10):

z6'  z5'  b, z7'  z8'  b.
Використовуючи рівняння для кола маємо рівняння для перевірки знайдених
координат в системі XOY (центр системи координат співпадає з віссю обертання НА):
x72  y72  D4 ;
2

2
2
x11
 y11
 D4 .
2

Визначимо координати точок 5-8-9-10 в проекції моделі ДБ на площину Z’O’X
(рис. 2б):

x

'
8

'
 x11

  y
2

'
8

'
 y11



2

 l1  sin  2  .

Т. 10 співпадає з початком координат:
'
x10

'
'
 y10
 z10
 0.

Координати т. 9:
'

 x9  l1  cos 2 ,
.
 '
'

y

z

0
.
9
 9

Дотримуючись умови вертикальності визначаємо координати zі точок 8 і 7:

z7'  z8'  b  l1  sin  2 .

Координат точок 11 та 12 знайдемо з аналізу грані 12-11-9-10 (рис. 1):
'
 x11
 x7' ;
 '
'
 y11  y7 ;
 '
 z11  0,

'
 x12
 0;
 '
'
 y12  y6 ;
 '
'
 z12  z10 .

Знайдені параметри в координатній системі X’O’Y переводимо в систему XOY,
використовуючи стандартні вирази для переведення [7].
Результати дослідження. Параметризація блочної моделі дифузорних каналів НА
проміжного ступеня ВЦН дозволила сформувати систему нелінійних рівнянь залежностей
геометричних розмірів блоку на основі всіх приведених вище виразів. Геометричні
параметри можуть змінюватись в залежності від режиму роботи насоса, зберігаючи задані
приєднувальні та габаритні розміри.
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Розв’язання системи рівнянь виконувалось методом послідовного виключення [9].
Вірність обраної послідовності розрахунку визначається рівністю кількості невідомих
параметрів і кількості рівнянь.
Результати тестування розробленої моделі подані на рис. 3
у вигляді 3D-моделі ДБ НА. Засоби тестування: програмне
середовище Delphi та САПР Solidworks. Аналіз геометричних
розмірів та форм показав адекватність розробленої моделі.
Висновок. Розроблена параметризована модель ДБ НА
Рис. 3 - Тривимірна
проміжного ступеня легко піддається процесу модифікації
параметризована
шляхом заміни вхідних параметрів із дотриманням
модель ДБ НА
приєднальних розмірів.
«Мяка» параметризація дозволяє розв’язувати геометрично недовизначені завдання
шляхом надання розробнику можливості виявлення невідомих факторів у вигляді зв'язків і
знаходження потрібного рішення. Впровадження методики параметризації в процес
проектування сприяє автоматизації комп’ютерного геометричного моделювання елементів
проточних частин та відвідних пристроїв ВЦН.
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В работе рассматривается методология проведения параметризации типовых блоков
направляющего аппарата промежуточной ступени многоступенчатого центробежного насоса.
Результаты представлены в виде нелинейных уравнений геометрических взаимосвязей для
диффузорного канала.
Ключевые слова: направляющий аппарат, диффузорний канал, трехмерная модель,
параметризация.
The article deals with parameterization technique of guiding device typical blocs of multistage radialflow pump intermediate stage. There are geometric relationships non-linear equations of diffuser channel as
the research results.
Keywords: guiding device, diffuser channel, 3D model, parameterization.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УДК 044.89; 681.513.8
М. В. ЕВЛАНОВ, канд. техн. наук, доц., ХНУРЭ, Харьков;
О. Е. НЕУМЫВАКИНА, канд. техн. наук, доц., в.н.с., ХНУРЭ, Харьков;
А. Ю. КАРАМЫШЕВА, канд. техн. наук, доц., м.н.с., ХНУРЭ, Харьков;
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К
САМООРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ В СЕРВИСОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Проведен анализ возможностей применения методов, основанных на самоорганизации
отдельных сервисов в единую целостную систему, для решения задачи интеграции сервисориентированных информационных систем.
Ключевые слова: интеграция, самоорганизация, информационная система, сервис, Потребитель
IT-услуг.

Введение. Современный рынок трудовых ресурсов в IT-сфере характеризуется
постоянной нехваткой квалифицированных специалистов, способных выполнять работы
по интеграции отдельных компонентов в единые целостные информационные системы
(ИС) и технологии, а также работы по сопровождению таких систем [1, 2]. В то же время
стремление повысить гибкость ИС и необходимость выполнения максимально возможного
количества требований Потребителя IT-услуг значительно усложняет интеграционные
решения и повышает их значимость в процессах разработки, эксплуатации и модернизации
ИС.
Поэтому во многих случаях становится актуальным решение проблемы формализации
правил выполнения подобных работ с тем, чтобы впоследствии эти работы моги
выполнять специальные программно-технические модули самой ИС. Такое решение
является наукоемким и требует выполнения следующих научно-исследовательских работ:
анализ существующих подходов и концепций интеграции отдельных компонентов в
единую целостную ИС с целью выбора наиболее экономически и технически выгодных из
них; выявление известных и разработка новых формализованных закономерностей и
правил интеграции отдельных компонентов в единую целостную ИС; алгоритмизация
выявленных закономерностей и правил и построение платформонезависимых
информационных технологий интеграции, которые в дальнейшем можно адаптировать к
любым программно-техническим платформам создания ИС и ее компонентов.
Анализ особенностей самоорганизации как подхода к интеграции компонентов
информационной системы. Одним из таких подходов к решению проблемы интеграции
отдельных компонентов в единую целостную ИС, требующим минимального участия
человека, является самоорганизация. Под самоорганизацией здесь и в дальнейшем будем
понимать процесс упорядочения элементов одного уровня в системе за счет внутренних
факторов, без внешнего специфического воздействия [3-5]. Применительно к ИС под
самоорганизацией следует понимать процесс упорядочения отдельных функций или
компонентов конкретного вида обеспечения, выполняемый в соответствии с заложенными
в ИС методами и алгоритмами без участия человека или при минимальном его участии.
В настоящее время выделяют такие основные виды самоорганизации [6]:
диссипативная самоорганизация – возникает при переходе системы из одного устойчивого
состояния в другое, обусловлена согласованным поведением элементов системы на
макроуровне, существует до тех пор, пока в систему осуществляется приток
энергии/вещества/информации; консервативная самоорганизация – возникает в процессе
внутреннего упорядочивания системы без внешнего воздействия в условиях, близких к
равновесию; континуальная самоорганизация – рассматривается как самоорганизация
© М. В. ЕВЛАНОВ, О. Е. НЕУМЫВАКИНА, А. Ю. КАРАМЫШЕВА, 2013
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индивидуальных систем или микросистем, возникает в процессе осуществления
микросистемами внутренней полезной работы, направленной против равновесия системы
(например, прогрессивная эволюция с естественным отбором).
Выделение нерешенной части проблемы и постановка задачи исследования.
Особую значимость решение проблемы интеграции отдельных компонентов в единую
целостную ИС приобретает при построении систем, в которых принцип гибкости является
одним из наиболее важных принципов построения. К таким системам в настоящее время
следует в первую очередь отнести сервис-ориентированные информационные системы
(СОИС). Такие системы приобретают особое значение в современных условиях дефицита
финансовых ресурсов и высоких рисков создания и внедрения ИС на современных
предприятиях [7, 8]. Подобные условия определяют главные преимущества сервисного
подхода к формированию ИС как возможности ускорения формирования новых вариантов
функциональной структуры и видов обеспечений ИС, увеличения производительности
разработки ИС и повышения гибкости элементов комплекса средств автоматизации в
реакции на изменение бизнес-процессов Потребителя IT-услуг. Однако на практике
оказалось, что и руководство Поставщика IT-услуг, и руководство Потребителя IT-услуг
склонны забывать о необходимости эффективного управления данными и отдельными ITсервисами. В результате этого затраты финансовых и других ресурсов на эксплуатацию
отдельных IT-сервисов ИС предприятия становятся неоправданными и не могут окупиться
за счет эффекта от эксплуатации ИС предприятия в целом [8].
Поэтому в данной работе основной задачей исследования ставится выявление
основных
особенностей
реализации
рассмотренных
видов
самоорганизации
применительно к СОИС и выделение наиболее предпочтительного варианта
осуществления процессов самоорганизации в ходе разработки, эксплуатации и
модернизации СОИС.
Изложение материала исследования. Использование каждого из рассмотренных
выше видов самоорганизации как основного подхода к решению проблемы интеграции
отдельных компонентов в единую целостную ИС позволяет априорно выделить
структурные и поведенческие особенности, которыми будет обладать СОИС, содержащая
в своем составе модуль управления отдельными IT-сервисами, построенный на основе
данного подхода.
Рассмотрим эти особенности для каждого конкретного вида самоорганизации. Так,
СОИС, в которой управление отдельными IT-сервисами и их компонентами
осуществляется на основе диссипативной самоорганизации (диссипативная СОИС),
обладает такими особенностями:
- состоит из совокупности IT-сервисов, поведение которых целенаправленно и
упорядочено только на общесистемном уровне;
- начинает формироваться в момент начала сбора новой информации отдельными ITсервисами, объединенными перед этим в систему;
- существует при условии постоянного притока информации и данных в систему;
- прекращает свое существование в случае прекращения поступления в систему
информации/данных;
- после прекращения существования распадается на совокупность отдельных ITсервисов, существование каждого из которых может не быть оправдано с точки зрения
пользователей распавшейся системы.
СОИС, в которой управление отдельными IT-сервисами и их компонентами
осуществляется на основе консервативной самоорганизации (консервативная СОИС),
обладает такими особенностями:
- состоит из конечного множества IT-сервисов, поведение которых целенаправленно и
упорядочено на общесистемном уровне;
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- начинает формироваться в момент принятия решения о создании информационной
системы из множества ранее выделенных IT-сервисов;
- существует в условиях минимального обновления данных и знаний об IT-сервисах,
образующих СОИС;
- прекращает свое существование в случае изменений конечного множества ITсервисов, делающих невозможными целенаправленное и упорядоченное поведение ITсервисов в процессе эксплуатации системы;
- после прекращения существования преобразуется в конечное множество отдельных
IT-сервисов, существование каждого из которых может быть оправдано с точки зрения
распавшейся системы.
СОИС, в которой управление отдельными IT-сервисами и их компонентами
осуществляется на основе континуальной самоорганизации (континуальная СОИС),
обладает такими особенностями:
- состоит из совокупности IT-сервисов, поведение которых целенаправленно и
упорядочено как на уровне отдельных IT-сервисов, так и на общесистемном уровне;
- начинает формироваться в момент начала совместной эксплуатации IT-сервисов,
которые могут как существовать сами по себе, так и в рамках единой системы более
высокого уровня;
- существует в условиях постоянной конкуренции IT-сервисов между собой с
постепенным вытеснением IT-сервисов, проигрывающих в конкурентной борьбе, ITсервисами, побеждающими в конкурентной борьбе;
- прекращает свое существование в случае нанесения повреждений различного рода,
которые разрушают режим совместной эксплуатации IT-сервисов в рамках континуальной
СОИС;
- после прекращения существования распадается на совокупность отдельных ITсервисов, существование каждого из которых может быть оправдано с точки зрения части
пользователей распавшейся СОИС.
Примерами диссипативной СОИС могут служить ИС, в которых в качестве отдельных
IT-сервисов рассматриваются отдельные элементы различных видов обеспечений
(например, программные модули, web-страницы и их фрагменты, фрагменты базы данных
и т.п.), не имеющие для потребителей ИС смысла существования.
Примерами консервативной СОИС могут служить любые СОИС, предназначенные
для решения типового набора функциональных задач управления предприятием или
организацией (например, информационная система «1С: Предприятие 8.2»), сложившегося
по результатам разработки, внедрения и эксплуатации СОИС для целого ряда
Потребителей IT-услуг.
Примерами континуальной СОИС могут служить ИС, в которых в качестве отдельных
IT-сервисов рассматриваются функциональные модули, способные решать одну или
несколько функциональных задач как самостоятельно, так и в рамках системы более
высокого уровня. При этом существование каждого такого модуля как IT-сервиса
оправдано (в том числе экономически) с точки зрения группы пользователей ИС. В этом
случае потребители могут оценить изменения эффективности и качества эксплуатации
континуальных СОИС, вызванные включением в систему или исключением из системы
отдельного IT-сервиса и, следовательно, могут выявить грань, за которой включение или
исключение IT-сервиса может привести к снижению эффекта от эксплуатации СОИС.
Проведенные исследования позволяют выдвинуть следующие утверждения:
а) диссипативные СОИС могут предоставить Поставщикам и Потребителям IT-услуг
тактический выигрыш от реализации данного подхода в уже функционирующих или же
разрабатываемых СОИС, однако стратегически данный подход следует признать
бесперспективным;
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б) консервативные СОИС ориентированы на выявление и закрепление наиболее
экономически и технически выгодного варианта системы в условиях длительной
эксплуатации СОИС, поэтому данный подход наиболее целесообразно использовать для
самоорганизации функций СОИС и информационного обеспечения как наименее
подверженного изменениям вида обеспечения ИС;
в) континуальные СОИС ориентированы на выявление и закрепление наиболее
экономически и технически выгодного варианта системы, ориентированного на
автоматизацию решения текущих задач управления бизнес-процессами предприятия или
организации, поэтому данный подход наиболее целесообразно использовать для
самоорганизации программного обеспечения ИС как наиболее подверженного изменениям
вида обеспечения ИС.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, с точки зрения
Потребителя IT-услуг, предлагаемых СОИС управления процессами предприятия или
организации, наибольший эффект от реализации возможности самоорганизации элементов
в данной СОИС следует ожидать в том случае, если континуальная самоорганизация
элементов программного обеспечения СОИС будет осуществляться в соответствии с
правилами и ограничениями, заданными как потребителями результатов эксплуатации
СОИС, так и результатами консервативной самоорганизации элементов информационного
обеспечения СОИС.
В то же время использование диссипативного подхода к самоорганизации может
обеспечить довольно значительный эффект при сборке отдельных модулей типовой СОИС
и их адаптации к требованиям конкретного Потребителя IT-услуг.
Поэтому наиболее перспективными направлениями исследований в области
самоорганизации СОИС и ее отдельных компонентов следует признать: разработка
моделей, методов и информационной технологии диссипативной самоорганизации
отдельных IT-сервисов и IT-услуг СОИС по требованиям конкретного Потребителя ITуслуг из решений, полученных и апробированных в ходе выполнения предыдущих
проектов разработки ИС; разработка моделей, методов и информационной технологии
консервативной самоорганизации функциональной структуры и схемы данных СОИС,
аккумулирующей в себе накопленные знания о конкретной предметной области и
структурах данных, адекватно описывающих эту предметную область; разработка
моделей, методов и информационной технологии континуальной самоорганизации СОИС,
формирующих прикладное программное обеспечение системы по результатам синтеза
функциональной структуры и схемы данных СОИС.
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The analysis of the possible application of methods based on the self-organization of individual services
into a single integrated system, the objective of integration of service-oriented information systems.
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МЕТОДЫ РАНЖИРОВАНИЯ ДАННЫХ С УЧЁТОМ СВОЙСТВ НЕЧЁТКИХ
СИСТЕМ
Исследование систем нечёткой логики. Разработка реляционной модели данных для задач
рейтингового оценивания или ранжирования различных данных. Упрощение работы с системами
нечёткой логики для получения статистической информации.
Ключевые слова: рейтинговое оценивание; нечёткие системы; нечёткая логика; реляционные
модели данных; математическая статистика.

Введение. Компьютерные технологии с организацией интеллектуальных вычислений
переживают свой расцвет. Это связано, главным образом, с потоком новых идей,
исходящих из области компьютерных наук, которая образовалась на пересечении
искусственного интеллекта, статистики и теории баз данных. Сейчас происходит
стремительный рост числа программных продуктов, использующих новые технологии, а
также типов задач, где их применение оказывает значительного экономического эффекта.
Элементы автоматической обработки и анализа данных становятся неотъемлемой частью
баз данных, концепции электронных хранилищ данных и организации интеллектуальных
вычислений.
Нечеткий подход к моделированию сложных систем получил признание во всем мире,
прошло не одно десятилетие с момента зарождения теории нечетких множеств. И на этом
пути развития нечетких систем принято выделять несколько периодов. Первый период
характеризуется развитием теоретического аппарата нечетких множеств (Л. Заде) [1]. Во
втором периоде появляются первые практические результаты в области нечеткого
управления сложными техническими системами. Одновременно стало уделяться внимание
вопросам построения экспертных систем, построенных на нечеткой логике, разработке
нечетких контроллеров. Нечеткие экспертные системы для поддержки принятия решений
находят широкое применение в медицине и экономике. Наконец, в третьем периоде,
который длится с конца 90-х годов и продолжается в настоящее время, появляются пакеты
программ для построения нечетких экспертных систем, а области применения нечеткой
логики заметно расширяются. Она применяется в автомобильной, аэрокосмической и
транспортной промышленности, в сфере финансов, анализа и принятия управленческих
решений и многих других [2].
Системы, построенные путем объединения баз данных и нечеткой логики, позволяют
существенно расширить функциональные возможности и круг решаемых задач, в
частности решать специфические задачи рейтингового оценивания.
Анализ предметной области. Математическая теория нечетких множеств и нечеткая
логика продолжают привлекать внимание исследователей в области интеллектуальных,
экспертных систем, а также систем поддержки принятия решений. Основной причиной
появления новой теории стало наличие нечетких и приближенных рассуждений при
© Р. В. КОНКИН, 2013
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описании человеком процессов, систем, объектов.
Нечеткий подход к моделированию сложных систем получил признание во всем мире,
прошло не одно десятилетие с момента зарождения теории нечетких множеств. И на этом
пути развития нечетких систем принято выделять несколько периодов. Первый период
характеризуется развитием теоретического аппарата нечетких множеств (Л. Заде, Э.
Мамдани) [3]. Во втором периоде появляются первые практические результаты в области
нечеткого управления сложными техническими системами. Одновременно стало уделяться
внимание вопросам построения экспертных систем, построенных на нечеткой логике,
разработке нечетких контроллеров [4]. Нечеткие экспертные системы для поддержки
принятия решений находят широкое применение в медицине и экономике. Наконец, в
третьем периоде, который длится с конца 80-х годов и продолжается в настоящее время,
появляются пакеты программ для построения нечетких экспертных систем, а области
применения нечеткой логики заметно расширяются. Она применяется в автомобильной,
аэрокосмической и транспортной промышленности, в сфере финансов, анализа и принятия
управленческих решений и многих других [5].
Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка и исследование
методов ранжирования данных с учётом свойств нечётких систем.
Разработка метода представления нечетких систем средствами реляционных баз
данных. ля построения структурной схемы баз данных используются традиционные
средства спецификации реляционной модели данных. [6] Основной структурной единицей
данных в реляционной модели является n-арное отношение, представляющее собой
конечное подмножество декартова произведения доменов, т.е множеств атомарных
значений элементов данных – атрибутов отношения. Пусть R – конечное множество имен
отношений базы данных; D – D1,..., Di  – множество доменов, где всякий домен Di есть
именованное множество атомарных значений элементов данных; A – конечное множество
имен атрибутов отношений; dom – отображение из A в D , определяющее из какого домена
выбираются значения атрибутов. Пару Ai , domAi , где Ai  A называют атрибутом.
Структурную схему Si отношения Ri  Ri  R  можно представить в виде Ri  A1,..., An  ,
в котором все Ai различны. Отношение ri можно определить как расширение схемы
Si : ri  domA1  ...  domAn . Перестановка атрибутов в схеме не порождает нового расширения
и множество  A1 ,... An  атрибутов отношения Ri задает тип отношения. Для спецификации
состава носителя используется выражение Ri  A1... An . Структурная схема U реляционной
базы данных – это спецификация вида  R1 ,..., Rp  , где Ri  R и все Ri различны [7].

Концептуально реляционная база является информационно-логической моделью
некоторой предметной области, такой, что каждое расширений соответствует некоторому
состоянию данной области в определенный момент дискретно текущего времени. Каждое
состояние моделируется упорядоченной совокупностью значений элементов данных,
соответствующих значениям свойств объектов предметной области.
В теории нечетких множеств, помимо переменных цифрового типа, существуют
лингвистические переменные с приписываемыми им значениями. Для задач рейтингового
анализа данных определим дополнительный тип отношений, определяющий
принадлежность существующих данных к некоторой шкале, определяющей
характеристику рассматриваемого информационного объекта [8].
Будем понимать под нечеткой переменной набор (N, X, Y), где N – это название
переменной, X – область рассуждений, Y – нечеткое множество на X. Используя такое
определение, зададим три домена, соответствующих элементам переменной.
Пусть N = {n1,…, nm}, Y = {0, 0.1,…, 1}, X = {x0,…, xk}. Значения X и Y соответствуют
выбранной шкале дискретизации координатных осей и описывают область
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принадлежности к параметру N. Для каждого параметра N сформируем выборку данных по
значениям X. Таким образом, можно говорить об отношении, включающем полный набор
кортежей декартова произведения доменов D1D2D3 .
Исходя из рассматриваемой задачи, необходимо учитывать еще один показатель –
множество значений выборки из базы данных, для которой строится рейтинг. То есть
необходимо установить связь между доменом отношения фаззификации, отражающим
значения рейтингового оценивания и базой статистических данных [9].
Таким образом, на основании предлагаемого подхода можно построить двухэтапную
эффективную информационную технологию: на первом этапе необходимо построить
фаззифицированное отношение, в котором будут храниться все данные характеризующие
«нечеткие свойства предметной области»; на втором этапе следует установить связь с
атрибутом (атрибутами), по значениям которого необходимо провести соответствующий
рейтинговый анализ [10].
Для решения задач хранения нечетких данных определим специализированный тип
отношений. Схема такого отношения должна удовлетворять двум условиям:
соответствовать классическим требованиям реляционной модели данных и рационально
хранить и представлять модель лингвистической переменной (ЛП). Рассмотрим ее
графическое представление. Любую линию на координатной плоскости можно
представить в виде бинарного отношения, где Dom R описывается значениями оси абсцисс,
а Im R значениями оси ординат. В задаче фаззификации диаграмма содержит три
показателя, которые необходимо учитывать при формировании отношения.
Будем понимать под нечеткой переменной набор (N, X, Y), где N – это название
переменной, X – область рассуждений, Y – нечеткое множество на X. Используя такое
определение, зададим три домена, соответствующих элементам переменной.
Пусть N = {n1,…, nm}, Y = {0, 0.1,…, 1}, X = {x0,…, xk}. Значения X и Y соответствуют
выбранной шкале дискретизации
координатных
осей
и
представляют
область
принадлежности к параметру N.
Для
каждого
параметра
N
выполнил операцию выборки всех
данных по значениям X и
построим
диаграмму
Рис. 1 - График значений лингвистической
принадлежности, представленную
переменной, зависимость значения Х от оценки Y
на рис.1.
Для рассмотренного случая определим соответствующие домены с целью
представления значений нечеткой переменной.
D1 = {n1, n2, n3,…, nm};
D2 = {x0,…, x8, x9,…, x14,…, xi,…, x20,…, x30,…, xm};
D3 = {0, 0.1,…, 1}.
Зададим множество имен доменов и сформулируем отображение на множество
атрибутов: для множества имен A = {A1, A2, A3} отображение  : (A1  D1; A2  D2;
A3  D3) определят множество атрибутов A = {A1, A2, A3}, что соответствует схеме
отношения S(A1, A2, A3).
Возможные пересечения графиков значений лингвистической переменной определяют тот
факт, что в общем случае значения могут повторяться относительно друг друга. Пример
такого варианта представления данных {x14, xi, x20} показан на рис. 2.
Таким образом, в общем случае, можно говорить о существовании универсального
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отношения, включающем полный набор кортежей декартова
произведения доменов
D1D2D3 (полное декартово
произведение, в данном случае, определяется конечностью
значений системы координат). Можно сделать вывод, что
ключом такого отношения будет множество всех атрибутов
K = {A1, A2, A3}. Очевидно, что информативность кортежей
определяется значениями на диаграмме фаззификации.
Исходя из условий поставленной задачи, необходимо
учитывать еще один показатель – множество значений
выборки из базы данных, для которой строится алгоритм
обработки данных. То есть, необходимо установить связь
между соответствующими доменами отношения фаззификации
- R f и интегрируемой в общую систему базы данных.
Конечная реляционная модель данных будет следующей
организации: таблица для хранения лингвистической
переменной,
таблица
с
мнениями
экспертов,
и
таблица,содержащая в себе значения (ссылки) на вышеуказанные таблицы (по ключу) а также значение оценки по
определённой шкале.

Рис. 2 - Фрагмент
значений
лингвистической
переменной

Выводы. На основе анализа особенностей проектирования реляционной модели
данных рассмотрены основные проблемы построения интегрированных информационных
систем, объединяющих в себе реляционные базы данных как источник первичных данных
и средства интеллектуального анализа, позволяющие ранжировать данные с учетом
нечетких свойств предметной области.
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Дослідження систем нечіткої логіки. Розробка реляційної моделі даних для задач рейтингового
оцінювання або ранжування різноманітних даних. Спрощення роботи з системами нечіткої логіки для
отримання статистичної інформації.
Ключові слова: рейтингове оцінювання; нечіткі системи; нечітка логіка; реляційні моделі даних;
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УДК 656.222.3:658.5
О. В. ЛАВРУХІН, д-р техн. наук, проф., УкрДАЗТ, Харків
ФОРМУВАННЯ ПАРАМЕТРУ БЕЗПЕЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЇЗНОЮ
РОБОТОЮ НА ЗАЛІЗНИЧНІЙ СТАНЦІЇ
Визначено основні критерії, які впливають на безпеку руху та сформовано параметр безпечного
управління поїзною роботою на залізничних станціях.
Ключові слова: безпека руху, людський фактор, параметр безпечного управління, небезпечний
вантаж, функція належноті.

Вступ. На залізницях України з-за різних причин, в тому числі невмілих і
несвоєчасних дій оперативного персоналу станцій, щорічно допускається значна кількість
зупинок поїздів у вхідного сигналу (рис.1), це
Зупинки у вхідного сигналу
призводить до виникнення непродуктивних
простоїв составів (рис.2) і як слідство погіршення
дільничної швидкості.
Однією з основних причин наявності
зазначених тенденцій в експлуатаційній роботі є
порушення
основних
інструктивних
та
нормативних документів робітниками залізниць,
щодо нормальної роботи, в тому числі і
оперативним апаратом служби перевезень
Рис. 1 - Аналіз кількості зупинок у
(чергові по станції, поїзні диспетчери).
вхідних сигналів
Посилення впливу людського фактору на
якість та безпеку при виконанні експлуатаційної
роботи особливо спостерігається при роботі в
нестандартних умовах, які регламентуються
реєстрованими наказами поїзного диспетчера [1]:
про відкриття і закриття перегонів або окремих
колій перегонів; про перехід з двоколійного руху
на одноколійний і про відновлення двоколійного
руху; про перехід з одних засобів сигналізації та
зв’язку на інші при русі поїздів; про відправлення
поїздів по неправильній колії з розмежуванням Рис. 2 - Аналіз часу простою поїздів у
часом; про відправлення поїздів з небезпечними
вхідних сигналів
вантажами класу 1, негабаритними вантажами і
підвищеної довжини; про приймання і відправлення пасажирських і поштово-багажних,
вантажо-пасажирських і людських поїздів на колії та з колій не передбачених для цих
операцій технічно-розпорядним актом станції; про призначення поїздів, не передбачених
графіком, і порядок їх прямування та про відміну поїздів; про рух поїздів при несправності
автоматичної локомотивної сигналізації і поїзного радіозв’язку; про введення в графік
пасажирських поїздів, що запізнюються; про порядок видачі попереджень, які виникли не
передбачено; про дозвіл на видачу попереджень про короткочасну зупинку поїзда на
станції або перегоні для доставки працівників дистанції колії, електропостачання,
сигналізації та зв’язку на місце відмов пристроїв та пошкоджень споруд і повернення назад
згідно з наданими заявками.
Широкий спектр, підвищена складність та наявність одразу декількох певних з
70000

60000

кількість

50000

40000

30000

20000

10000

0

2000 2001
2002 2003
2004 2005
2006 2007
2008 2009
роки
2010

Р1

Час простою біля вхідного сигналу

14000

12000

години

10000

8000

6000

4000

2000

0

2000 2001
2002 2003
2004 2005
2006 2007
2008 2009
роки
2010

Р1

© О. В. ЛАВРУХІН , 2013

ISSN 2079.5459. Вісник НТУ “ХПІ». 2013. №16(989)

30

проаналізованих ситуацій можуть призвести до порушень черговим по станції умов
безпечного виконання поїзної і маневрової роботи на станції. Ще одним з негативних
проявів людського фактору є відсутність досвіду у чергових по станції та поїзних
диспетчерів, які працюють на посаді доволі незначний термін (до одного року) або тільки
вступили на посаду (рис. 3, 4). В ситуації, що склалася, необхідно як можна швидше
вирішити питання безпечного виконання експлуатаційної роботи пов’язаної з рухом
поїздів.
ДСЦ
5%

оператор сорт.
гірки
сигналіст14%

ДНЦ
8%

від 15 до 25 років
13%

3%

До 1 року
15%

від 10 до 15 років
15%

РШРВ
5%
ДСП
27%
складач поїздів
19%

від 1 до 5 років
32%

ДСПГ
13%

ОПЦ
3%

ДСПП
3%

від 5 до 10 років
25%

Рис. 3 - Розподіл транспортних подій по
професіях

Рис. 4 - Розподіл транспортних подій за стажем
роботи працівників

Формування мети роботи. Одним з найбільш перспективних і сучасних заходів
підвищення безпеки на залізничному транспорті як зазначалося у попередніх розділах є
впровадження автоматизованих засобів підтримки прийняття рішень для оперативного
персоналу залізничних підрозділів. Але при розробці та впровадженні зазначених систем
практично не приділяється уваги оцінюванню якості роботи чергового по станції в
існуючих умовах та в умовах функціонування автоматизованих робочих місць. Згідно до
зазначеного можливо сформувати мету даної наукової роботи – формування параметру
безпечного управління поїзною роботою на залізничній станції.
Формування параметру безпечного управління поїзною роботою. Відповідно до
сформованої мети та основних функцій, які покладено на чергових по станції і поїзних
диспетчерів, необхідно визначити набір вимог, які в подальшому будуть покладені в
основу інтелектуальної автоматизованої системи одним з призначень якої буде підвищення
безпеки експлуатаційної роботи на залізничній станції.
Таким чином, до вимог системи щодо безпечного та раціональної виконання поїзної
роботи на залізничній станції можливо віднести: надання рекомендацій оперативному
персоналу щодо прийому вантажного поїзду на станцію в залежності від наявності вільних
та справних колій (з урахуванням ситуацій виникнення хибної зайнятості колій
(приймання поїзду при заборонному показанні вхідного світлофора) та ситуації хибної
вільності колій (заборона виконання такої дії)); надання рекомендацій черговому по
станції про прийняття поїзду на певну колію в залежності від довжини поїзду та місткості
колії приймання; надання рекомендацій черговому по станції щодо вибору колії
приймання в залежності від категорії поїзду (транзит з переробкою, транзит без переробки,
збірний, вивізний, передатний); надання рекомендацій щодо раціонального вибору колії
прийому поїзду, з послідуючим його розформуванням, який забезпечить найбільш
сприятливі умови щодо розформування; надання рекомендацій щодо вибору колії
приймання у відповідності до мінливих невизначених умов, які позначаються на категорії
поїздів певних напрямків (прибуття поїздів із негабаритним вантажем та з вагонами
завантаженими небезпечними вантажами для яких як в парку прибуття так і в
сортувальному передбачається виділення спеціальних окремих колій); жорстке
дотримання вимог технічно-розпорядчого акта станції щодо одночасного приймання та
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пропуску вантажних і пасажирських поїздів; запобігання дій, які можуть призвести до
відправлення поїзду на фактично зайнятий перегін.
Одним з найважливіших якісних показників на залізничному транспорті є безпека
експлуатаційної роботи [2], але в силу своєї природи даний показник складно описати
математично. В аспекті вирішення поставленої задачі слід зазначити, що безпечну
експлуатацію на залізничному транспорті регламентують відповідні документ мережного
або місцевого значення. Відповідно до цього доцільно розробити параметр який буде
характеризувати рівень безпечної експлуатації протягом визначеного інтервалу, в даному
випадку його доцільно визначати в межах робочої зміни, яка у оперативних робітників
триває 12 годин.
Даний параметр повинен в першу чергу ґрунтуватися на відношенні кількості
випадків, які мали місце в результаті невиконання відповідних інструкцій і могли
призвести до транспортних подій з різними наслідками до загальної кількості випадків, які
виникали протягом визначеного інтервалу, в даному випадку зміни [3]
Kб 

z
z

неб

0,

(1)

заг

де  zнеб - кількість експлуатаційних подій, які мали місце в результаті невиконання
відповідних інструкцій при виконанні поїзної роботи і могли призвести до транспортних
подій (на протязі зміни);
 z заг - загальна кількість експлуатаційних подій, які могли виникнути протягом
зміни на станції в поїзній роботі у випадку ігнорування відповідних інструкцій.
Таким чином запропонований параметр характеризує відношення кількості випадків,
які мали місце в результаті невиконання відповідних інструкцій і могли призвести до
транспортних подій з різними наслідками до загальної кількості випадків, які виникали
протягом визначеного інтервалу. Рівність даного відношення значенню „0” означає, що на
протязі зміни оперативний працівник (ДСП, ДНЦ) виконував всі операції пов’язані з
поїзною роботою відповідно до діючих інструкцій та вказівок. Відповідно до цього
доцільно деталізувати параметр  zнеб , який в свою чергу містить в собі наступний набір
складових: кількість поїздів, які було прийнято на зайняту колію (у більшості випадків
дана подія може виникати у випадку хибної вільності колії приймання); кількість поїздів,
які прибувають на станцію з негабаритним вантажем на неспеціалізовану колію; кількість
довгосоставних поїздів, що прибувають на станцію на неспеціалізовану колію; кількість
схрещень пасажирських поїздів з вантажними із порушенням вимог техніко-розпорядчого
акту (ТРА) станції; кількість поїздів, які надходять на станцію при заборонному сигналі
світлофора (у більшості випадків дана подія може виникати у випадку хибної зайнятості
колії приймання); кількість поїздів, які відправляються зі станції при заборонному
показанні вихідного світлофора (в наслідку реалізації даної дії поїзд може бути
відправлений на фактично зайнятий перегін).
Таким чином, параметр (1) остаточно прийме наступний вигляд [3]
Kб 

сх
z зан  z нв  z дс  z пас
 z з  z звід
0,
 z заг

(2)

де z зан - параметр, який відповідає за кількість поїздів, які було прийнято на зайняту колію
протягом зміни; z нв - параметр, якій відповідає за кількість поїздів, які прибувають на
станцію з негабаритним вантажем на неспеціалізовану колію, протягом зміни; z дс параметр, якій відповідає за кількість довгосоставних поїздів, що прибувають на станцію
на неспеціалізовану колію, протягом зміни; z - параметр, який відповідає за кількість
схрещень пасажирських поїздів з вантажними порушенням вимог ТРА станції, протягом
сх
пас
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зміни; z з - параметр, якій відповідає за кількість поїздів, які надходять на станцію при
заборонному сигналі світлофора, протягом зміни; z звід - параметр, якій відповідає за
кількість поїздів, які відправляються зі станції при заборонному показанні вихідного
світлофора (в наслідку реалізації даної дії поїзд може бути відправлений на фактично
зайнятий перегін), протягом зміни.
Висновки. Запропонований параметр Кб в такому вигляді, як його було визначено у
виразах (1) і (2) не дозволяє адекватно оцінювати безпеку при виконанні експлуатаційної
роботи. Відповідно до цього в подальших дослідженнях постає задача трансформування
параметру Кб в такий вигляд, який дозволить найбільш об’єктивно оцінювати ступень
безпеки з урахуванням перелічених факторів згідно наведених раніше параметрів.
Оскільки задача формування параметру безпечної експлуатації Кб слабо
структурована по своїй сутності і вирішення її буде ґрунтуватися на узагальненні ряду
незалежних та різних, а в деяких випадках і зовсім безрозмірних параметрів та факторів.
Відповідно до цього найбільш доцільним в даному випадку є застосування теорії нечіткої
логіки, яка дозволяє адекватно вирішувати задачі таких класів [4].
Вирішення задачі трансформації параметру безпечної експлуатації в подальшому
доцільно вирішувати на основі формування ряду функцій належності, призначенням яких є
відтворення та врахування набору визначених у виразі (2) факторів та параметрів.
Сформований параметр безпечної експлуатації може бути використаним у якості
основного важеля при обґрунтуванні доцільності обладнання робочих місць оперативного
персоналу автоматизованими засобами.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СЕРВЕРНОЙ
ЧАСТИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ
Ми представляємо систему автоматизованого тестування серверної частини web-додатків, яка
дозволить розробляти тестові сценарії для функціонального тестування одночасно зі створення
необхідної документації - тест-дизайну.
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Вступ. Автоматизація тестування програмного забезпечення означає створення
спеціальних скриптів для емуляції роботи кінцевого користувача з системою.
Спеціалізована програма буде виконувати заздалегідь певний набір дій, відправляти
запити БД, перевіряти і аналізувати результат тесту.
Автоматизоване тестування надає ряд переваг, якщо воно вірно впроваджено і точно
відповідає процесу. Переваги автоматизованого тестування перед ручним очевидні - це і
висока швидкість виконання тестів, і можливість виконувати однотипні тести знову і
знову. Воно також допомагає виявити помилки, які були пропущені на стадії ручного
тестування. Автоматизація тестів забезпечує підтримку Agile і екстремальних методів
програмування, дозволяє підтримувати сувору документацію проекту і швидко надавати
звіт про стан продукту. У позитивних сторонах автоматизації, на щастя, ніхто вже не
сумнівається. Однак, не дивлячись на це, дуже рідко вдається перейти повністю від
ручного тестування до автотестування.
Автоматизувати тестування має сенс у довгострокових проектах, де постійно існує
можливість того, що певний функціонал перестане працювати як необхідно із введенням
нових функцій.
Для таких проектів також важливо вести постійну документацію. Одним з основних
видів документації з тестування є Test Case.
Test Case - це артефакт, що описує сукупність кроків, конкретних умов і параметрів,
необхідних для перевірки реалізації тестованої функції або її частини.
Так як для якісного тестування, особливо регресійного, важливим являється
створення Test Case, за якими з рештою буде виконуватися автоматичне тестування, то
було вирішено створити додаток у якому можна було б розробляти тестові сценарії за
певним шаблоном, за створеним тестовим сценарієм формувати клас для виконання цього
сценарію із пустими методами, у яких тестувальник буде реалізовувати функціонал для
проходження певного кроку. А також реалізація можливості проходження створеним
тестовим засобом по кроках, що описані у Test Case.
Аналіз моделей тестування. Імовірнісне тестування.
Ця модель передбачає, що відомий розподіл наступних випадкових величин
(можливо, тільки першої або двох перших)
 частота використання різних впливів на цільове ПО;
 втрати від виникнення помилки при даному впливі;
 ресурси, необхідні для виправлення помилки при даному впливі.
На їх основі набір тестових впливів генерується випадковим чином так, щоб їх
розподіл мінімізував витрати на виправлення, втрати або просто ймовірність виникнення
помилки.
Приклад. Нормально розподілені double в якості аргументу функції sin.
Комбінаторне тестування.
Ця модель припускає завдання деякої структуризації на вхідних впливах, при якій
одному впливу відповідає деяка комбінація атомарних елементів.
Генерація тестів грунтується на процедурі систематичного перебору комбінацій
такого роду.
Метод функціональних діаграм дає одну з процедур такого роду.
Приклад. Операція додавання цілих чисел і дає ціле число. Цілі числа бувають
негативні, позитивні і 0. В якості набору тестових впливів можна запропонувати всі
комбінації варіантів для аргументів і результату.
Тестування на основі автоматів.
Тестові впливи генеруються як послідовність впливів, що призводить до проходу по
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деякому маршрутом в автоматній моделі.
Приклад зображено на рис. 5.
Для
наведеного
автомата
підходящої
послідовністю тестових впливів буде aaababaabb.
Вона дає обхід цього автомата - маршрут в ньому,
що містить всі переходи.
Тестування з алгебраїчним моделям.
Використовується набір аксіом у вигляді
еквівалентності
ланцюжків
операцій.
Береться
Рис. 1 - Прохід по маршруту в
ланцюжок для «затравки», а додаткові послідовності
автоматній моделі
тестів будуються як результати її перетворення за
заданими правилами еквівалентності. Тест на основі аналізу трас виконання перевіряє, що
всі такі послідовності приводять до одного результату.
Приклад. Stack
pop (); push (a); == return a;
pop (); {pop (); push (b);} push (a) == {return b;} return a; і т.д.
Перші два види моделей застосовні тільки для систем, поведінка яких не залежить від
історії[4].
Для першої моделі це можна поправити, використовуючи замість звичайних
розподілів випадкові процеси. Зазвичай використовуються марківські ланцюги.
Перша модель вимагає великих знань про шаблони використання ПЗ і про витрати на
можливі помилки (для марковських ланцюгів кількість необхідних знань зростає).
Остання модель не дає обгрунтованої відповіді на питання: які затравочні
послідовності використовувати, а які ні, і скільки перетворень достатньо для досягнення
потрібного покриття.
Друга модель використовується для генерації тестових впливів в одному стані.
Тому для створення системи автоматизованого тестування серверної частини webдодатків найбільш підходить третя модель.
Постановка задачі. Для тестування серверної частини веб-додатків зручно
використовувати FitNesse - це інструмент тестування програмного забезпечення. У ньому
можна написати тестові сценарії на wiki-сторінці у вигляді таблиць із назвами функцій і
вхідними та вихідними даними і зв'язати їх із програмним кодом, який буде виконуватись
відповідно до кроків описаних у тесті.
Дана концепція є зручною для тестування серверної частини веб-додатків. Тому було
вирішено розробити систему, яка була би своєрідним продовженням даної технології. А
саме розробити додаток, який би замість wiki-сторінок використовув шаблони тест-кейсів,
а також створював за цими тест-кейсами клас з методами, у яких уже будуть задані вхідні
значення. Тестувальнику необхідно буде лише написати реалізацію для кожного
тестувального методу.
Система має працювати із серверною частиною веб-додатків і виконувати
автоматизоване функціональне тестування за написаними у самому додатку тест-кейсами.
Для цього необхідно реалізувати шаблон за яким будуть створюватися тест-кейси.
Створити базу даних, у якій будуть зберігатися написані тест-кейси, а також результат їх
виконання.
Необхідно розробити функціонал для конвертації тест-кейсів у шаблон програмного
коду, у якому буде створено клас за назвою тесту, а також методи із вхідними
параметрами, кожен метод має відповідати певному кроку описаному у тест-кейсі.
Для можливості проходження заповненого шаблону програмного коду по крокам
описаним у тест-кейсі необхідно реалізувати відповідний зв'язок між цими компонентами,
а також між самим веб-додатком.
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Вхідними даними програмної системи є описані кроки у шаблоні тест-кейсу і
програмна реалізація методів, що відповідають цим крокам.
Вихідними даними програмної системи є результат виконання тестів.
Опис роботи системи. Приклад заповненого шаблону тест-кейсу зображено на рис. 2.
ID
Author
Name
Variables:
[Login]:string= "User"
[Pass]:string="Pass"
[ActualMessages]:int
[InactualMessages]:int
Steps

Expected
result
True

Actual result

Input login and pass
{methodName([Login], [Pass])}
Check the count of active messages for this 12
account{countActiveMessages([Login]:strin
g, [Pass] :string):int}
Check the count of inactive
messages{countOfInactiveMessages([Login
], [Pass]):int }
Equals active messages with inactive
0
{DifferentBetweenActiveAndInactive([Act
ualMessages], [InactualMessages])}
{Log off()}

Pass/Fail

methodName
[ActualMessages] =
countActiveMessages
[InactualMessages] =
countOfInactiveMessag
es
DifferentBetweenActive
AndInactive

Рис. 2 - Приклад заповненого шаблону тест-кейсу.
Пояснення до шаблону:
{} - ідентифікатор виклику методу;
[] - ідентифікатор змінних всередині TestCase;
"" - ідентифікатор значення змінних;
: - після цього знаку вказується тип, який буде повертати метод або тип переданих змінних.

Якщо метод написаний з () то значить, що його треба викликати з параметрами і
створити такий в класі. Якщо написано тільки назва методу, то значить потрібно тільки те
значення, яке цей метод повертає, тому в колонці Actual result пишеться тільки його назва,
тому що там потрібен тільки його результат. Результат виконання методу можна записати
в змінну і потім передавати її в метод.
Також можна просто викликати метод, який не приймає параметрів і не повертає
нічого, тоді поля Expected result, Actual result для нього не заповнюються.
Після заповнення шаблону TestCase необхідно натиснути на кнопку "Form class" і тоді
під цей шаблон сформується клас, називатися він буде також як і тест-кейс, в якому будуть
тільки ті методи які викликаються в тест-кейсы. Це будуть методи-пустушки, так як вони
будуть мати такий вигляд:
public returntype NameOfClass (parameters)
{}
Далі користувач вже сам заповнює вміст кожного методу. А також прописує шлях до
класу, щоб шаблон із ним міг зв'язатися.
Після того як всі методи заповнені клас обробки повинен сам зв'язатися з тест-кейсом,
у якого буде таке ж ім'я як і у класу і виконувати послідовно всі написані кроки (методи).
А в повернутому тест-кейсі повинні відображатися замість назви змінних їх значення, а
також в полі Pass / Fail написаний результат порівняння очікуваного і поточного
результату. Якщо хоча б один із кроків має результат Fail тест позначається як Failed і його
ідентифікатор розміщується в таблицю бази даних "FailedTests"
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Висновки. У рамках проведеного дослідження існуючої проблематики та аналізу
існуючих моделей автоматизованого тестування web-додатків було прийнято рішення про
доцільність використання моделі тестування на основі автоматів, для створення системи і
проектування її поведінки.
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Мы представляем систему автоматизированного тестирования серверной части webприложений, которая позволит разрабатывать тестовые сценарии для функционального тестирования
одновременно с созданием необходимой документации - тест-дизайна.
Ключевые слова: автоматизированное тестирование; функциональное тестирование; модель
тестирования; тест-кейс.
We present a system of automated testing of web-server application that allows to develop test scripts
for functional testing along with the creation of the necessary documentation - test design.
Keywords: automated testing, functional testing, model testing, test cases.

УДК 656.222.3
Г. Я. МОЗОЛЕВИЧ, канд. техн. наук, доц., ДНУЗТ ім.академіка В.Лазаряна,
Дніпропетровьк
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ ШЛЯХОМ УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ ВАНТАЖНИХ
ПОЇЗДОПОТОКІВ
В статті запропоновано за рахунок управління параметрами маси та довжини поїздів зменшити
загальні витрати учасників логістичного ланцюгу вантажопотоків.
Ключові слова: залізничний напрямок, маса та довжина поїздів, конкурентоспроможність
залізниць.

Вступ. Сучасні умови функціонування залізничного транспорту України
характеризуються постійною зміною структури й обсягів вантажо- та поїздопотоків при
наявності резервів пропускної спроможності більшості дільниць залізничних напрямків
перевезень. В зв'язку з цим зростає важливість проблеми вибору раціональних параметрів
маси та довжини поїздів з метою зменшення експлуатаційних витрат залізниці та витрат
клієнтів як єдиної системи.
Залізничний транспорт одночасно працює в ринкових умовах конкуренції з іншими
видами транспорту, і в той же час, згідно закону України про транспорт, його головним
завданням є своєчасне, повне і якісне задоволення потреб населення та суспільного
виробництва в перевезеннях. При цьому залізничний транспорт виступає монополістом в
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масових перевезеннях видобувної, металургійної та хімічної промисловості. Його
особливістю є значна частка витрат на утримання інфраструктури, що не залежить від
обсягів роботи. Це визначає необхідність пошуку шляхів адаптації залізниць до наслідків
коливань вантажопотоків та зміни їх структури.
Визначення раціональних параметрів поїздопотоків є складною оптимізаційною
задачею, що не отримала остаточного вирішення і в даний час. У зв'язку з цим проблема
підвищення конкурентоспроможності залізниць в області вантажних перевезень за рахунок
управління параметрами поїздопотоків, є досить актуальною.
Норми маси та довжини поїздів являються найважливішим техніко-експлуатаційними
показниками, від яких залежать наявна провізна і пропускна спроможність залізничних
ліній, витрати електроенергії та палива, собівартість перевезень, швидкість доставки
вантажів, потреба у вагонному і локомотивному парках.
В наукових роботах використовувалися різні методи рішення зазначеної задачі та
різні критерії оптимальності [1-4]. Критеріями запропоновано використовувати прямі
експлуатаційні витрати при наявному рівні технічного оснащення залізничних дільниць,
приведені вагоно-години, тощо. Основним способом вибору параметрів вантажних поїздів
є формування повносоставних або повновагових поїздів за умов існуючих технічних
обмежень, що в першу чергу стосуються тягових властивостей поїзних локомотивів та
довжиною приймально-відправних колій. В ринкових умовах при оптимізації параметрів
поїздопотоків на напрямках використовувались й інші підходи щодо визначення критерію
оптимізації, окрім власне витрат залізниці. Так, в деяких роботах
наводиться
обґрунтування зменшення маси та довжини поїздів для прискорення пропуску
контейнерних або контрейлерних поїздів, чи окремих вантажних відправок за додаткову
плату. Недоліками цих методів є використання не досконалих моделей та методів, що
враховують не всі елементи транспортного процесу.
Математична постановка задачі. Задача визначення раціональних параметрів
вантажних поїздопотоків на залізничних напрямках розглядається як задача векторної
оптимізації із двома невідомими – масою Q (т) та довжиною поїздів m (ваг). Критерієм
оптимізації по Парето виступають витрати учасників логістичного ланцюгу
вантажопотоків:
 EЗ (m, Q)  min 
 E (m, Q)  min, 
 кл


(1)

де E З - витрати залізниці на переміщення поїздопотоків на напрямку;
Eкл - витрати клієнтів, пов’язані із параметрами поїздопотоків.
Витрати залізниці на пропуск поїздопотоків складаються із наступних складових:
(2)
ЕЗ  Eпроб  Eлок  Eлок бр  Eст ,
де Епроб - витрати на пробіг поїздів заданої маси та довжини, що припадають на витрати
електроенергії чи дизельного палива;
Елок - витрати, що припадають на локомотиво-години роботи для пропуску заданого
вагонопотоку;
Елок бр - витрати на утримання локомотивних бригад;
Eст - витрати станцій, пов’язані із формуванням та переробкою поїздопотоків.
Витрати клієнтів складаються із витрат на закупівлю вантажів, що постійно
знаходяться в процесі транспортування Eвант та витрат на зберігання вантажів на складах
відправників та одержувачів E зб .
Всі вищезазначені витрати розглядаються як функції двох параметрів m та Q при
постійних значеннях інших параметрів, таких як добовий вагонопотік по напрямку А
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ваг/добу, наявна пропускна спроможність Nн, максимальна довжина приймальновідправних колій lкол, максимальна маса поїздів на дільницях напрямку при існуючих
поїзних локомотивах Qмах, т, добовий вантажопотік на напрямку Рвант т/добу, доля
порожнього вагонопотоку в переважно порожньому напрямку α пор, обсяги пасажирського
руху при літньому та не літньому графіку руху поїздів Nпас, поїздів/добу, середня тара
вагонів, qт, т, середня вантажопідйомність вагонів, qваг, т/ваг, локомотивний парк Wл.
Витрати клієнтів на закупівлю вантажів розраховуються за формулою:
Евант

*

tнапр
(m* ; Q* ) 
 A нав qcт dстtдост 1 
,
 tнапр (mст ; Qст ) 

(3)

де A – добовий вагонопотік в одному напрямку, складає ;
 нав – доля навантажених вагонів від загального вагонопотоку;
q – середнє навантаження вагону на напрямку;
cт – середньозважена вартість однієї тонни вантажу;
d ст – дисконтна ставка, коливається в межах 7,5-10% в останні роки;
t дост – середня тривалість знаходження вантажу в русі від станції завантаження до
станції призначення;
tí*àï ð (m* ; Q* ) – тривалість знаходження вантажу на напрямку при змінених параметрах
поїздопотоків m* та Q* ;
tí àï ð (mñò ; Qñò ) – тривалість знаходження вантажу на напрямку при існуючих стандартах
параметрів поїздопотоків.
Витрати на зберігання вантажу змінюються пропорційно величинам партій доставок
m (рис. 1), що відповідає кількості вагонів у составах поїздів. Розрахувати ці витрати для
окремого состава можна за формулою:
Езб  0,5mcsT
(4)
де cs – середні витрати на зберігання вантажу, грн/год;
T – середня тривалість споживання однієї партії вантажу, год. Очевидно, що цей
параметр пропорційний величині
партії m.
Система обмежень параметрів
функції [5] складається з обмеження
по наявній пропускній спроможності
дільниць
напрямку
(1),
по
відповідності
добового
обсягу
вагонопотоків
добовому
поїздопотоку (2),
по
довжині Рис. 1 - Зміна обсягів вантажів, що зберігаються на
складах
приймально-відправних колій (3), по
силі тяги поїзних локомотивів (4), по
обсягам перевезених вантажів (5), по
вантажопідйомності вагонів (6), по локомотивному парку (7).
Методика і результати досліджень
Для дослідження параметрів поїздопотоків обрано вантажонапружений залізничний
напрямок Ясинувата – Нижньодніпровськ-Вузол, що розташований у межах Донецької та
Придніпровської залізниць. Загальна довжина
напрямку
складає 256 км. Через
несприятливий профіль в парному напрямку виконується підштовхування поїздів на
дільницях. Керівний уклон в парному напрямку складає 9,8 ‰, в непарному – 9‰.
На рис. Ошибка! Источник ссылки не найден. побудована область допустимих
значень параметрів поїздопотоків. Обмеження (1`) та (1``) відповідають не літнім та літнім
розмірам руху пасажирських поїздів на напрямку.
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(6) (5) (3)
(1``)
Конус,
утворений
обмеженнями
(5-6), 4200 т Q, т (1`)
(4)
пояснюється
співвідношенням
випадкових
параметрів m та Q. Величина кута при вершині
(5)
пропорційна долі порожнього вагонопотоку на
напрямку. Обмеження (7) паралельне обмеженням
(6)
(1) та коливається в межах між (1`) та (1``) в
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оперативних
умовах
через
перерозподіл
35
0
28
62
локомотивного парку з суміжних напрямків.
Рис. 2 - Область допустимих
Для визначення витрат клієнтів Eвант та E зб значень параметрів поїздопотоків
виконано статистичний збір інформації про
структуру,обсяги та вартість вантажопотоків, що перевозились на вантажонапруженому
напрямку Ясинувата – Нижньодніпровськ-Вузол.
На рис. 3 наведено розподіл вантажопотоків по роду вантажів в парному та непарному
напрямі перевезень. Переважну частину вантажів складають масові перевезення
видобувної, металургійної, будівельної та аграрної промисловості.
Середньозважена вартість однієї тонни вантажу визначена за формулою:

k

Cв   j cвантj ,

(5)

j 1

де j – род вантажів;
 j - доля вантажів j-го роду від загального обсягу вантажопотоку;
cвантj - середня вартість j-го вантажу протягом року.
Дослідження впливу параметрів поїздопотоків на витрати залізниці
для
вантажонапруженого напрямку проведено з використанням моделі роботи залізничного
напрямку [6]. В моделі він розглядається як багатоканальна багатофазна система масового
обслуговування СМО. Закони розподілення випадкових величин параметрів поїздопотоків
напрямку детально представлені в [7].

Рис. 3 - Діаграма структури вантажопотоків на напрямку Ясинувата –
Нижньодніпровськ-Вузол
Виконані розрахунки показали, що параметри поїздопотоків, що задовольняють умову
(1) значно залежать від собівартості вантажів, які перевозяться на напрямку. Загальні
витрати учасників процесу перевезень досягають мінімального значення при зменшенні
довжини поїздів до 45-52 вагонів у составі в залежності від співвідношення витрат на
перевезення та вартості перевезених вантажів.
Розв’язок задачі векторної оптимізації полягає у пошуку усіх пар параметрів
поїздопотоків, які задовольняють умові (1) при будь якому співвідношенні витрат між
собою t 

Cз
. При двох невідомих значеннях m та Q, вони повинні задовольняти наступну
С кл

систему диференційних рівнянь
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 Eз (m, Q) Eкл (m, Q)
t
 0,
 m
m
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 з
 t кл
 0.
Q
 Q

(6)

Розв’язок цієї системи рівнянь для функцій
витрат
вантажонапруженого
напрямку
залізничних
перевезень
отримано
з
використанням програмного засобу Maple 7.
Так, при t 1,5; 4,5 значення оптимальних
параметрів поїздопотоків знаходяться на границі
ОДЗ, при t 1,5; 4,5 рішення буде мати
вигляд деякої кривої (рис. 4) при сталому Рис. 4 - Рішення задачі оптимізації при t
значенні параметру t. Необхідно зазначити, що
= const
рішення представляє собою можливі пари
стандартних параметрів поїздопотоків, що
задавалися б в тих чи інших випадках на
напрямку, а справжні експлуатаційні значення
~ та Q~ незначно коливаються в будь-якій точці
m
отриманої функції Q  f (m)t 1,5; 4,5 .
Співвідношення витрат залізниці та її клієнтів
при різних значеннях параметру t представлені Рис. 5 - Рішення задачі оптимізації при
на рис. 5. Обмеження співвідношення витрат
t 1,5; 4,5 .
учасників логістичного ланцюгу вантажопотоків
викликано обмеженнями, що накладаються на параметри поїздопотоків (1-7).
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Висновки. Виконаний аналіз наукових робіт присвячених вибору раціональних
параметрів поїздопотоків на залізничних напрямках показав відсутність комплексного
підходу до розв’язання задачі вибору маси та довжини поїздів. В існуючих наукових
роботах вплив параметрів поїздопотоків розглядається в аспектах експлуатаційної роботи
станцій та дільниць, а клієнти залізниці при цьому знаходяться поза межами системи
перевезень і не можуть вплинути на строки доставки вантажів, окрім збільшення партій
відправок. Для розв’язання вказаної задачі побудовані математичні моделі технологічних
процесів роботи залізничних станцій та напрямків і розроблено методику технікоексплуатаційної та техніко-економічної оцінки вибору параметрів поїздопотоків.
При зменшенні обсягів перевезень на залізниці виникає проблема прискорення руху
поїздопотоків в зв’язку із збільшенням тривалості простою вагонів на технічних станціях
під накопиченням. В цей період часу відбувається зменшення вартості вантажної маси, що
транспортується, і тому її перевезення може бути виконано в більш довші строки із
максимально можливим збільшенням довжини та маси поїздів та відповідним зменшенням
як експлуатаційних витрат залізниці, так і тарифів на перевезення.
При збільшенні обсягів перевезення відбувається поступове збільшення вартості
вантажів, тому в цей час раціональним стає зменшення маси та довжини поїздів, що
призведе до прискорення просування поїздопотоків по напрямках з організацією руху
неповносоставних поїздів довжиною 45-52 вагонів в залежності від роду вантажопотоків
на напрямку та їх обсягу. Значний вплив на вибір параметрів поїздопотоків будуть вже
мати обмеження за наявною кількістю локомотивів, завантаженість дільниць та елементів
станцій.
Збільшення експлуатаційних витрат на пропуск поїздопотоків при цьому можна
покласти на клієнтів, відповідно збільшивши тарифні ставки. Для напрямку Ясинувата –
Нижньодніпровськ-Вузол, збільшивши власні витрати на 40 тис. грн/добу, витрати клієнтів
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скорочуються на 80 тис. грн. Отже, частково розподіливши скорочення загальних витрат
системи між її учасниками, можна отримати синергетичний ефект в розмірі 40 тис.
грн/добу. Такий підхід до управління параметрами поїздопотоків підвищить
конкурентоспроможність залізниць на транспортному ринку вантажних перевезень.
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Підвищення конкурентоспроможності залізничних перевезень шляхом управління
параметрами вантажних поїздопотоків/ Мозолевич Г. Я. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення
в сучасних технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», – 2013. - № 1 (977). – С. 37-42. – Бібліогр.: 7назв.
В статье предложено за счет управления параметрами веса и длины поездов уменьшить общие
затраты участников логистической цепи грузопотоков.
Ключевые слова: железнодорожное направление, вес и длина поездов, конкурентоспособность
железнодорожных дорог.
There was suggested the possible way of reduction of the total cost of the participants of the logistical
chain by means of the controlling the parameters of the mass and length of the trains.
Keywords: railway direction, mass and length of the trains, competitiveness of the railways.

УДК 621.391
А. В. ВОРГУЛЬ, канд. техн. наук, доц., ХНУРЭ, Харьков;
Ю. Х. СУЛЕЙМАН, аспирант, ХНУРЭ, Харьков
АДАПТАЦИЯ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ К
МЕТЕОРНОМУ КАНАЛУ
Проведено компьютерное моделирование методов адаптации цифровой системы передачи
информации к метеорному каналу. Рассмотрены АРУ с цифровым управлением и линейный
эквалайзер. Сделаны рекомендации по использованию методов для условий метеорного канала.
Ключевые слова: АРУ, линейный эквалайзер, АБГШ, метеорная система передачи информации,
метеорный канал .

Введение. Целью работы является проверка в ходе компьютерного моделирования
характеристик цифровой системы передачи информации (ЦСПИ) в условиях метеорного
канала и возможностей элементов цифровых систем адаптации по улучшению этих
характеристик.
В качестве методов адаптации рассматриваются АРУ с цифровым управлением и
линейный эквалайзер [1–3].
Моделируемая ЦСПИ. В статье рассматривается работа приемной части ЦСПИ. Из
рассмотрения исключены входные цепи приемника и аналоговый преобразователь
частоты. Сигнал на входе усилителя относится к промежуточной частоте и подвергается
дискретизации.
© А. В. ВОРГУЛЬ, Ю. Х. СУЛЕЙМАН, 2013
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Все операции по демодуляции и От источК квантователю
ПЕРЕДАТЧИК
ника
декодированию скрыты от рассмотрения в
K
И КАНАЛ
ПРИЕМНИК
ЭКВАЛАЙЗЕР
СВЯЗИ
блок "приемник".
Для борьбы с многолучевостью в
УПРАВЛЕНИЕ
канале применяется линейный эквалайзер.
Рис.1 - Структурная схема исследуемой
Структурная схема части ЦСПИ,
цифровой системы передачи информации
рассматриваемая в работе, имеет вид, см.
рис. 1 [4]:
Особенности метеорного канала передачи. Известно, что метеорный след
рассеивает передаваемый сигнал большим числом ионов и электронов, из которых состоит
[5]. Они переизлучают сигнал независимо. Для ненасыщенного следа считается, что
волна проникает в след насквозь. Важно то, что
сигнал в точке приема интегрально связан с
отражением каждой заряженной частицы, причем с
учетом частоты и фазы. Такой канал можно
представить как многолучевый с большим числом
лучей. Амплитуда сигнала на выходе такого канала,
см. рис. 2, обладает типичными участками – гладкого
быстрого роста и осцилляций на фоне затухания.
Параметры (время нарастания, темп затухания
Рис. 2 - Амплитуда сигнала,
период
осцилляций)
отличается
большим отраженного от метеорного следа
разнообразием.
Автоматическая регулировка усиления. Перед АЦП используется усилитель с
автоматической регулировкой усиления (АРУ). В данной цифровой системе цель АРУ –
максимально использовать динамический диапазон АЦП (т.е., "растянуть" сигнал по
амплитуде почти до предела АЦП) в условиях переменного коэффициента передачи
канала. Целью элемента управления, см. рис.1, является установить параметр К
(коэффициент усиления) так, чтобы
K 2  (r 2 (t ))
 s 2 (iT )  s 2 [iT ] ,
t kT

где r (t ) - сигнал на входе усилителя, s[iT ] – сигнал на выходе АЦП, x – среднее,
вычисленное за N отсчетов. Процедура адаптации может быть разной [3], например,
2
K i 1  K i    {(s[iT ]  S ) 2  s [iT ] } ,
a

где  – параметр, играющий ключевую роль.
Остаточная ошибка и ее снижение с помощью эквалайзера. Если отсутствуют
шумы и многолучевости ли канал линейный и неискажающий, то импульсную
характеристику канала, см., например, [1-3], можно рассматривать как h(t )  K0  (t  ) ,
где K 0 — затухание в канале и  — время распространения сигнала в канале, скорее
всего, неизвестное.
Если же имеются несколько (N) путей распространения сигнала, то, в рамках
линейной модели канала, импульсная характеристика примет вид:
h(t )  K1  (t  1 )  K 2  (t   2 )    K N  (t   N )

Для цифрового сигнала y[kT ] на входе приемника, с учетом шума, получим:
y[kT ]  K 0  u[kT ]  K1  u[(k  1)T ]    K N  u[(k  N )T ]  [kT ] ,
где u[kT ] – входной сигнал, [kT ] – шум.
Целью разработки эквалайзера является создать такой цифровой фильтр для сигнала
y[kT ] , чтобы на выходе фильтра была только одна компонента. При использовании
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дополнительной дискретизации Ts  T / L можно работать с шагом, меньшим длительности
символа T. Это позволяет добиться лучшего качества, но потребует меньшего шага. При
этом можно рассмотреть разные подходы [1-3].
а). Линейный эквалайзер, основанный на методе наименьших квадратов с обучением.
Для работы данного варианта эквалайзера необходимо знать переданный сигнал в
точке приема. Другими словами, в работе приемника необходимо предусмотреть
периодическую настройку по обучающему сигналу. Если это так, то для решения задачи
составляется матричное уравнение для определения ошибки на выходе эквалайзера,
неизвестными параметрами которого являются коэффициенты КИХ фильтра (эквалайзера)
и величины задержек  j . Для пробного значения величины искомой задержки в данном
методе задача решается методом наименьших квадратов. Недостатком метода является то,
что задачу необходимо решать многократно для разных пробных значений задержек  j .
Если усложнить составляемое для решения матричное уравнение, подставив в
матрицу все возможные задержки, то по минимуму значения ошибки можно выбрать
величину задержки автоматически. Это удобно, но приводит к увеличению размерности
решаемой задачи и к усложнению.
б). Линейный эквалайзер, использующий адаптацию.
Матрица для определения ошибки строится аналогично предыдущему методу, но
обращать матрицу не нужно, необходимо, используя метод максимально быстрого спуска,
оценивать конечную разность. В результате получим многошаговый алгоритм.
в). Решение – ориентированный линейный эквалайзер.
При данном подходе не требуется тестовый (обучающий) сигнал. Это позволяет
существенно улучшить характеристики системы в целом. Метод основан на определении
разности между сигналами на входе и выходе решающего устройства. Это разность и
считается ошибкой. С этим значением ошибки используется предыдущий метод.
г). Линейный эквалайзер, по алгоритму Годарда.
В методе минимизируется дисперсию ошибки, определяемой как в предыдущем
методе.
Метод, как правило, дает сходящийся ответ из худшего начального условия, чем
первые два метода, но не так надежен, как они. Для конкретной задержки, (средне)
квадратичная поверхность функции ошибок, убывающая вдоль градиента из алгоритма с
обучением, унимодальна. Таким образом, независимо от того, где поиск
инициализируется, он находит желаемый единственный минимум, связанный с нужной
задержкой. Характеристическая функция дисперсий является мультимодальной.
Выводы. Результатом работы является, во-первых, моделирование АРУ с простым
цифровым управлением. Операция усреднения может быть эффективно реализована.
Выбором параметра  можно регулировать скорость адаптации или степень сглаживания.
Для ЦСПИ и метеорного канала   0.002 0.05 . Для снижения остаточной ошибки
использован линейный эквалайзер, работающий с передискретизированным сигналом.
Число возможных каналов эквалайзера в этом случае определяется параметром
дискретизации L и длительностью метеорного следа (единицы, реже десятки секунд).
Рассмотренные методы построения эквалайзера позволяют получить разумный
компромисс между скоростью обработки и достигаемой погрешностью.
Список литературы: 1. Прокис, Дж. Цифровая связь. [Текст] / Дж Прокис . – М.: Радио и связь,
2000. – 800 с. 2. Скляр, Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. [Текст]
/ Б Скляр. Изд. 2-е, испр. :Пер. с англ.— М.: Издательский дом «Вильямс», 2007.— 1104 с . 3. Johnson,
Jr. C. R. Software Receiver Design. Build Your Own Digital Communications. System in Five Easy Steps.
[Текст] / C. R. Johnson, Jr., W. A. Sethares, A. G. Klein –– Cambridge: Cambridge University Press, 2011. –
– 465. 4. Воргуль, А. В. Метеорная система передачи информации: пути к модернизации [Текст] / А. В.
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Проведено комп'ютерне моделювання методів адаптації цифрової системи передачі інформації до
метеорного каналу. Розглянуто автоматичний регулятор підсилення з цифровим керуванням та
лінійний еквалайзер. Зроблені рекомендації щодо використання методів для умов метеорного каналу.
Ключові слова: АРП, лінійний еквалайзер; АБГШ, метеорна система передачі інформації,
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Computer simulation of adaptation methods for a digital data communication system for meteor burst
channel is carried out. AGC with digital control and linear equalizer are considered. Recommendations on use
of the methods for the conditions of meteor burst channel are made.
Keywords: AGC, linear equalizer, AWGN, meteor burst telecommunication system, meteor burst
channel.
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МАРШРУТИЗАЦИЯ С БАЛАНСИРОВКОЙ НАГРУЗКИ ПО ДЛИНЕ ОЧЕРЕДИ
НА УЗЛАХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
Предложена потоковая модель многопутевой маршрутизации с балансировкой нагрузки по длине
очереди на узлах телекоммуникационной сети, проведено ее исследование и сравнение с другими
моделями.
Ключевые слова:многопутевая маршрутизация с балансировкой нагрузки, многопутевая
задержка, коэффициент максимального использования каналов связи, длина очереди, трафик.

Введение. В современных телекоммуникационных сетях (ТКС), которые развиваются
в рамках концепции NGN (NextGenerationNetwork) [1, 2], значения показателей качества
обслуживания (QualityofService, QoS) [3] во многом зависят от эффективности решения
задач маршрутизации. Одним из направлений развития современных протоколов
маршрутизации является придание им функций балансировки нагрузки по множеству
путей. Реализация технологии балансировки нагрузки на практике позволяет
оптимизировать решение задачи маршрутизации и эффективно использовать ресурсы сети,
в результате чего улучшаются значения показателей QoS. Задачи балансировки нагрузки
актуальны как при модернизации
протоколов маршрутизации, так и для
усовершенствования процедур распределения информации в ходе решения проблем
проектирования телекоммуникационных систем. Задача маршрутизации (распределения
потоков) в телекоммуникационных системах является одной из частных задач наряду с
такими задачами как выбор топологии и пропускных способностей каналов связи, но
одной из ключевых, от которой зависят численные значения показателей QoS.
При этом совершенствование протоколов маршрутизации во многом обусловлены
пересмотром математических моделей и методов, положенных в их основу. В этой связи
актуальной научной и прикладной задачей является совершенствование известных или
развитие новых моделей маршрутизации с балансировкой нагрузки [4, 5].
© В. Л. СТЕРИН Т. В. ВАВЕНКО, Д. М. ЕФЕРОВ, 2013
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Обзор моделей маршрутизации с балансировкой нагрузки. На сегодняшний день
существует достаточно широкое множество математических моделей маршрутизации. Как
показал анализ, протоколы маршрутизации опираются преимущественно на графовые
модели, которые обладают рядом недостатков: ограниченностьвозможностейпо
балансировке нагрузки, а также отсутствие учетапотоковогохарактера трафика,
циркулирующего в современных ТКС. Как показал проведенный анализ, на сегодняшний
день наиболее перспективными являются потоковые модели маршрутизации [6, 7], в
большинстве из которых используется критерий, базирующийся на минимизации
максимального использования каналов ТКС [8].
В рамках моделей маршрутизации по коэффициенту максимальной загрузки каналов
ТКС коэффициент балансировки с ростом загруженности сети растет линейно, это
гарантирует отсутствие колебаний в численных значениях основных показателей качества
обслуживания [7-10]. Однако в результате исследования подобных моделей[11] выявлено
условия, при которых балансировка нагрузки по критерию максимального использования
каналов связи не всегда (не для всех структур и типов каналов связи) позволяет
максимально улучшить значения показателей качества обслуживания. Поэтому
предлагается изменить критерий при решении задачи маршрутизации с целью повышения
значений показателей качества обслуживания.
Как известно, рост интенсивности случайного и нестационарного по своей природе
сетевого трафика вызывает образование очередей на узлах ТКС. Именно в очереди пакеты
испытывают максимальные задержки, а при их переполнении возникают потери пакетов
[12]. В этой связи при разработке модели маршрутизации с балансировкой нагрузки в
качестве критерия предлагается использовать минимум длин очередей на
маршрутизаторах ТКС.
Модель маршрутизации с балансировкой нагрузки по длине очереди на узлах
ТКС . В рамках модели маршрутизации с балансировкой нагрузки по длине очереди
структура ТКС описывается с помощью графа G  (V , E ) , где V – это множество узлов
сети, E – множество каналов сети. Для каждой дуги (i, j )  E характерна ее пропускная
способность cij . Каждому трафику из множества K сопоставлен ряд параметров: пусть

dk ,

sk ,

tk

– интенсивность

k -го трафика, узел-источник и узел-получатель

соответственно. Управляющей переменной служит величина xijk , которая характеризует
долю k -го трафика, протекающего в канале (i, j )  E . В соответствии с физикой
решаемой задачи на переменные xijk накладываются следующие ограничения:

0  xijk  1 .

(1)

С целью не допустить потери пакетов на сетевых узлах и в сети в целом, в модели
предусмотрено условие сохранения потока:

k
  xij 
 j:(i , j )E

k
  xij 
 j:(i , j )E

k
  xij 
 j:(i , j )E

 x kji  0,

j :( j , i )E

k  K , i  sk , t k ,

 x kji  1, k  K , i  sk ,

(2)

j :( j , i )E

 x kji  1, k  K , i  tk .

j :( j , i )E

Чтобы в сетях с полудуплексными и (или) дуплексными каналами связи не возникали
зацикливания пакетов, необходимо обеспечить выполнение дополнительных нелинейных
условий[11]:
(3)
xijk  x kji  0 , (i, j ) ∈ E , k ∈ K .
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Кроме этого, для предотвращения перегрузки в симплексных и дуплексных каналах
сети необходимо обеспечить выполнение условий:
(4)
∑d k xijk ≤cij , (i, j) ∈ E ,
k∈K

и также для полудуплексных каналов:

∑d k xijk  ∑d k x kji ≤cij , (i, j ) ∈ E .
k∈K

(5)

k∈K

В ходе решения задачи маршрутизации минимизируется суммарная длина очереди на
узлах ТКС:
,
(6)
min

  nij

iV ,

jV
j i

где nij – длина очереди в i -м узле на исходящем интерфейсе к j -му узлу ( i, j  V , i  j ).
В рамках потоковой модели (1)-(6) задача поиска множества оптимальных путей
сведена к задаче нелинейного программирования по минимизации величины (6) при
наличии ограничений (1)-(5).
В данной работе при проведении исследований процесс обслуживания в отдельных
каналах моделировался,для примера,с помощью системы массового обслуживанияМ/М/1,
в рамках которой средняя длина очереди выражалась следующей зависимостью:
 ij
(7)
nij 
  ij ,
1   ij

 ij 

xij

.

(8)

cij

Анализ модели маршрутизации с балансировкой нагрузки по длине очереди на
узлах ТКС. В ходе анализа сравнению подлежали две модели: предлагаемая модель (1)(6)и модель маршрутизации по коэффициенту максимальной загрузки каналов ТКС [8].
Именно результаты решения задачи маршрутизации, полученные в рамках этой модели[8],
сегодня часто используют в качестве эталонных при настройке существующих протоколов
маршрутизации.Условно назовем эту модель эталонной.
Для оценки эффективности решений используем значения одного из основных
показателей качества обслуживания, например, многопутевую задержку. Пусть  ij – это
задержка в канале (i, j ) ∈ E ТКС, которая в рамках системы массового обслуживания
М/М/1 определяется следующим выражением:
1
.
(9)
ij 
сij  xij

Тогда задержка ( p) вдоль пути p из множества путей P  p1, p2 ,..., pL  , где L –
количество путей между узлом-отправителем и узлом-получателем, определяется по
формуле:
(10)
( p)   ij .
(i , j )E

Для расчета межконцевой многопутевой задержки будет использована формула [13,
14]:

T ( P)  max( pi ) .
pi P

(11)

Задача маршрутизации в рамках модели (1)-(6) и эталонной модели была решена для
различных исходных данных (топологий ТКС, связности узлов, пропускных способностей
каналов сети, интенсивности, узлов отправителя и получателя, длины пакетов, количества
потоков, требований к качеству обслуживания). Для примера рассмотрим структуры
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ТКС№1 (рис. 1) и №2 (рис. 3).
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Рис. 1 - Структура
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Рис. 2 - Результаты сравнения средних задержек
при решении задачи маршрутизации для структуры
№1 в рамках модели (1)-(6) и эталонной модели

На этих рисунках числовые значения в каналах связи указывают на их пропускную
способность, измеряемую в 1/с. Трафик передавался от узла 1 к узлу 5.Результаты
сравнительного анализа решения задачи маршрутизации в рамках модели (1)-(6) и
эталонной модели по показателю средней многопутевой задержкипоказаны на рис. 2 и
рис.4.
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Рис. 4 - Результаты сравнения средних задержек
при решении задачи маршрутизации для структуры
№2 в рамках модели (1)-(6) и эталонной модели

При анализе результатов с рис.2 и рис.4 заметим, что для рассматриваемых структур
ТКС выигрыш по средней многопутевой задержке при решении задачи маршрутизации в
рамках модели(1)-(6) по сравнению с решением в рамках эталонной модели в среднем
составили от 3-9 % в зоне низких нагрузок до 13-16% в зоне высоких нагрузок. При
решении задачи маршрутизации при других исходных данных наблюдалась подобная
ситуация: значения многопутевой задержки полученное в рамках предложенной модели
(1)-(6) были ниже, чем в рамках эталонной модели в среднем от 3-5 % до 15-20% в
зависимости от нагрузки на сеть.
Выводы. В работе предложена модель многопутевой маршрутизации с
балансировкой нагрузки по длине очереди на узлах ТКС. Предложенная модель
маршрутизации проанализирована для различных структур ТКС. Проведено сравнение
решения задачи маршрутизации в рамках предложенной модели с моделью по
коэффициенту максимального использования каналов, которую используют в качестве
эталонной при настройке и усовершенствовании существующих протоколов
маршрутизации. Использование модели балансировки нагрузки по длине очереди
позволило улучшить значения многопутевой задержки в среднем от 3-5 % до 15-20 % по
сравнению с эталонной моделью. Наибольшие выигрыши по показателям замечены при
средних и высоких нагрузках на сеть, когда на узлах сети возникают очереди, что и
определяет предпочтительную область и условия ее применения.
Список литературы: 1. Y.2001. ITU-T. Recommendation Y.2001: General overview of NGN [Text] /
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Маршрутизация
с
балансировкой
нагрузки
по
длине
очереди
на
узлах
телекоммуникационной сети/ Стерин В. Л., Вавенко Т. В. , Еферов Д. М. // Вісник НТУ «ХПІ».
Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», – 2013. - № 1 (977). – С. 45-49. –
Бібліогр.: 12 назв.
Запропоновано потокову модель багатошляхової маршрутизації з балансуванням навантаження
по довжині черг на вузлах телекомунікаційної мережі, проведено її дослідження та порівняння з
іншими моделями.
Ключові слова: багатошляхова маршрутизація з балансуванням навантаження, багатошляхова
затримка, коефіцієнт максимального використання каналів зв'язку, довжина черги, трафік.
The paper presents flow model of multipath routing with load balancing by the queue length at the nodes
of telecommunications network. The proposed routing model is analyzed and comparedwith other models.
Keywords: multipath routing with load balancing, multipath delay, coefficient of maximum link
utilization, queue length, traffic.
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ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ІЄРАРХІЧНОЇ СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ ДОКУМЕНТООБІГУ
Запропоновано підхід до відбору показників для проведення моніторингу документообігу в складних
ієрархічних інформаційних системах на прикладі органів державного управління. Визначена модель
формування показників на основі теорії множин.
Ключові слова: моніторинг, електронний документообіг, теоретико-множина модель, експертна
оцінка.

Вступ. Підвищення якості функціонування органів державного управління пов’язане
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з адекватним вирішенням ключових завдань документообігу в умовах динамічних змін у
ділових процесах та схемах електронної обробки документів. Важливою складовою
підвищення ефективності управління є створення оперативної системи моніторингу
документообігу на базі сучасних інформаційних технологій як складової компоненти
забезпечення управління інформацією, що дозволить оцінити якість надання послуг.
Більшість програмних засобів автоматизації документообігу, що пропонуються на
ринку, не дають очікуваного ефекту через відсутність ключових точок контролю і
невідповідність одному з основних принципів реінжинірингу – зниження долі операцій по
контролю на нижньому рівні управління [1]. Тому дослідження можливостей
використання методів моніторингу в галузі автоматизації діловодства та документообігу,
особливо для складних ієрархічних об’єктів, якими являються органи державного
управління, є актуальною задачею.
Мета та задачі дослідження. Метою даної роботи є формування набору показників
для системи моніторингу документообігу.
Для досягнення поставленої мети треба вирішити наступні завдання: визначити
основні поняття моніторингу та можливості використання його методів для спостереження
за роботою системи електронного документообігу; розробити теоретико-множину модель
формування показників в залежності від рівнів управління; визначити процедуру відбору
інтегрованих показників, що формуються шляхом конкретизації на кожному рівні.
Основна частина. Моніторинг (від лат. monitor – той, що надзирає) – безперервне
спостереження за економічними об’єктами, аналіз їх діяльності як складової частини
управління [1]. Документ є основним елементом, який відображує діяльність органів
державного управління, та в якому відображуються результати цієї діяльності. Тому саме
він повинен стати ключовою ланкою системи моніторингу діяльності складних об’єктів
такого типу.
Моніторинг є зовнішньою функцією управління, яка має свої цілі та задачі. Структура
багаторівневого моніторингу містить засоби перетворення інформації про об’єкти
відповідного рівня, транспортування, зберігання та використання цієї інформації [2].
Ділові процеси та пов’язаний з ними документообіг мають динамічний характер та
націлені на прогноз. Управлінські рішення повинні бути засновані на точних розрахунках,
глибокому і всебічному аналізі багаторівневої системи показників, бути обґрунтованими
та оптимальними. Тому для спостереженням за управлінським документообігом найбільш
доцільно використовувати синтез методів динамічного (коли в якості основи для
експертизи беруться дані про динаміку розвитку того чи іншого показника) та
порівняльного (в якості підстави для експертизи обираються результати ідентичного
обстеження інших систем) моніторингу. Розробка ефективної системи моніторингу
включає розробку критеріїв відбору показників; формування системи показників
моніторингу; побудову ієрархій показників для операцій згортки та деталізації; визначення
таблиць фактів; формування методів відбору даних; визначення показників; визначення
формул та методів розрахунку показників; підготовку звітності.
Для визначення системи показників для спостереження розглянемо теоретико-множину
модель оцінки якості функціонування типового органу державного управління ,
представлену наступним кортежем:
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параметру, j – порядковий номер елементу на рівні); P
– множина показників
якості елементів системи (pij – показник якості для об’єкту оцінки, aij, kij – значення
i
показника якості pij); R  rjl  – множина зв’язків між елементами системи (l – номер
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елементу j+1 рівня); M
– множина потужностей зв’язків, що оцінюють ступень
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Таким чином, проведення експертизи с залученням фахівців в даній галузі дозволить
виявити вагу кожного показника та сформувати ієрархію показників відповідно для
кожного рівня управління.
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Виводи. Розроблений підхід до формування показників моніторингу документообігу
в органі державного управління на основі теорії множин та механізму експертних оцінок
дозволяє виявити показники, що мають найбільшу значність для оцінки якості надання
послуг. Використання цієї моделі дозволить підвищити ефективність процесів управління
в складних інформаційних системах.
Наступні наукові розробки в даній галузі повинні охоплювати формування методів
відбору даних, визначення рівнів для кожного показника, визначення формул та методів
розрахунку показників а також оптимальну частоту їх вимірювання.
Список літератури: 1. Задорожна Н. Т. Підхід до проектування систем моніторингу як складової
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Формування основних показників для ієрархічної системи моніторингу документообігу/
Білова Т. Г., Ярута В. О., Побіженко I. О. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних
технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», – 2013. - № 1 (977). – С. 49-52. – Бібліогр.: 3 назв.
Предложен поход к формированию основных показателей для проведения мониторинга
документооборота в сложных иерархических системах на примере органов государственного
управления. Определена модель формирования показателей на основе теории множеств.
Ключевые слова: мониторинг, электронный документооборот, оценка качества, теоретикомножественная модель.
The approach to the formation of the main indicators for document flow monitoring in complex
hierarchical systems as an example of government is proposed. The model of formation based on the set
theory is defined.
Keywords: monitoring, turn of electronic documents, set-theoretic model, expert estimation.
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А. В. БІЗЮК, канд. техн. наук, доц., ХНУРЕ, Харків;
І. Г. БІЗЮК, ст. викл., УкрДАЗТ, Харків
ОПТИМІЗАЦІЙНА ЗАДАЧА ВИБОРУ КОМПЛЕКСУ ПОЛІГРАФІЧНОГО
ЗАХИСТУ
Проведений аналіз існуючих технологій алгоритмів вибору комплексу видів поліграфічного захисту;
запропонована математична модель оптимального вибору елементів комплексу.
Ключові слова: захист поліграфічної продукції, система підтримки прийняття рішень,
оптимізація.

Вступ. Підробка і фальшивка - це досить поширені явища в нашому житті. На жаль, в
багатьох країнах зустрічаються люди, для яких характерно обманювати своїх клієнтів, будь то покупці будь-яких товарів, серед яких можуть бути продукти, алкоголь і інші
вироби промислового виробництва.
Це недивно, адже бажання підприємця отримати максимально можливий дохід не
можна недооцінювати. Крім того, наука не коштує на місці і з кожним роком поліграфічне
устаткування стає усе більш функціональним. І захищеність поліграфічної продукції від
підробки стає усе більш актуальною.
Мета і завдання дослідження. Загальною метою дослідження є розробка
© А. В. БІЗЮК, І. Г. БІЗЮК, 2013
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програмного комплексу як елементу системи підтримки ухвалення рішень відносно вибору
параметрів поліграфічного захисту друкарських виробів. Об'єктом дослідження є методика
процедури підтримки ухвалення рішення про вибір комплексу поліграфічних захистів.
Предмет дослідження - програмне забезпечення, що підтримує процедуру підтримки
ухвалення рішень.
Метод виконання роботи : аналіз літературних джерел, вивчення і узагальнення
досвіду створення комплексу поліграфічного захисту.
Для виконання поставленої мети були сформульовані завдання, розглянуті в цій
статті: аналіз відомостей з літературних джерел, узагальнення рекомендацій алгоритму по
вибору встановлюваних захистів; аналіз класифікації способів контролю захищеної
поліграфічної продукції;
аналіз класифікації видів встановлюваних захистів з різних точок зору; розробка
методики формування комплексу захистів на основі заданих вимог по рівню захищеності і
відносного збільшення вартості поліграфічної продукції.
Аналіз літературних джерел.Поява контрафактної продукції обумовлена одним
основним законом: витрати на випуск контрафактної продукції мають бути свідомо нижче
за економічний ефект від її подальшого застосування [1]. Виробники оригінальної
продукції у свою чергу також прагнуть боротися з появою підробок: вводять нові
механізми захисту, доводять до споживачів інформацію про змінені ознаки, по яких слід
відрізняти контрафактний екземпляр від оригіналу. Проте, зрозуміло, що будь-яку річ,
створену однією людиною або групою людей, завжди зможуть повторити інші: питання
лише в оцінці праці і необхідного для повторення устаткування. Існують два основних
правила захисту, перерахованих нижче.
Собівартість оригінального захищеного продукту має бути мінімальною. Тим же
зусилля із відтворення оригіналу шахраями можуть стати марними. Виняток становлять
лише одиничні випадки, коли економічна вигода від застосування підробки значно
перевершує витрати на відтворення. Це правило особливо актуально для етикеткової або
пакувальної продукції, яка сама по собі йде на додаток до основного продукту,
збільшуючи його вартість.
Міра захисту має бути адекватна вартості продукту, що захищається. Дорогі способи
захисту, застосовні для банківських сертифікатів, недоречні для упаковки. З іншого боку
дешеві елементи захисту, вживані для етикеток, не зможуть зміцнити захист фінансового
документу і притягнуть фальсифікаторів.
Найбільшу ефективність показують комбіновані методи, коли продукція захищається
і на рівні технології виробництва, і на рівні організації. Комбінування механізмів робить
можливою діагностику достовірності на основі різноманітних особливостей
використовуваних матеріалів, оригінальних інструментів і механізмів виробництва.
Основний алгоритм визначення комплексу захистів, пропонований в літературі [1],
може бути описаний таким чином. Спочатку визначається призначення і порядок
використання продукту. Паралельно обговорюються можливі конструктивні рішення і
вибір носія. Потім визначаються умови зовнішнього звернення майбутнього продукту і
період звернення продукту. Виходячи з цього визначається джерело потенційної небезпеки
зловживань.
Ці початкові дані дозволяють визначити перелік захистів принципово застосовних для
цієї конструкції і носія, для заданих умов звернення.
Потім виконується оптимізація отриманого списку. Виробляється селекція списку
можливих захистів за принципом максимальної надійності. Потім виконується селекція
захистів одного рівня за принципом максимальної ефективності. І, нарешті, остаточно
визначається перелік захистів, виходячи з економічної доцільності. Після чого етап
оптимізації може бути повторений.
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Пропонований алгоритм ефективний, якщо він виконується співробітником, досить
компетентним в питаннях захисту поліграфічної продукції. Проте при розробці оригіналмакетів відносно недорогої этикеточной або пакувальної продукції, коли розробкою
займається художник-дизайнер, складання списку усіх можливих видів поліграфічного
захисту може виявитися скрутним.
У цьому дослідженні пропонується автоматизувати завдання селекції застосовних
захистів, залишаючи для користувача досить невеликий список захистів для подальшої
розробки.
Основою для селекції захистів є запропонована А. Коншіним [1] класифікація видів
поліграфічного захисту з точки зору користувача і з точки зору технолога, а також
застосовність цього виду захисту з точки зору контролю достовірності.
У своїй монографії А. Коншін виділяє 5 рівнів контролю достовірності. Це візуальний
і сенсорний контроль, приладовий контроль різних рівнів складності, машиночитні
технології поліграфічного захисту і лабораторний контроль.
За результатами аналізу літературних джерел була складена таблиця відповідності
видів захистів і умов контролю достовірності і таблиця відповідності видів поліграфічній
продукції і умов контролю достовірності. Шляхом матричного перемножування рядка з
представленої нижче таблиці продукти/умови і матриці захисту/умови можна отримати
список принципово можливих захистів для цього виду поліграфічного виробу.
На жаль, в розробленій Коншіным і використаній нами таблиці відповідності видів
захисту і умов контролю достовірності об'єднані низькотехнологичні і високотехнологічні
способи контролю, що знижує цінність використання цих даних в СППР.
Для використання наявна класифікація вимагає уточнення. Зокрема, ця класифікація
не акцентує відмінності між видами захисту одного типу, як сукупності захисних методів і
технологій, що вирішують однотипну захисну задачу з порівнянною мірою ефективності
залежно від реальних умов звернення реального продукту. Наприклад, антисканерні
тангирні та гільошні сітки, що відносяться до захистів на стадії дизайну, засновані на
одному і тому ж принципі і працюють проти одного і того ж виду фальсифікації.
За результатами виконаної роботи була доповнена основна таблиця початкових даних
стовпцем "Технологічний ряд", в якому були пронумеровані основні групи однотипних
захистів. Надалі при обробці результатів враховувалося використання захистів з одного
технологічного ряду знижуючим коефіцієнтом (k=0,5) для другої і наступних захистів
ряду.
Таким чином, можна сформулювати математичну постановку завдання оптимізації
вибору захистів для захищеної поліграфічної продукції.
Передбачається, що рівень захищеності поліграфічного виробу Q може бути оцінений
як сума вкладів рівнів захищеності окремих технологій, що становлять захисний комплекс
qi. Показником включення i-ої захисної технології до складу комплексу будемо вважати
бінарну змінну xi, :
(1)
Аналогічно визначимо вартісною індекс комплексу C включених захистів як суму
вартісних індексів окремих видів захисту:
(2)
Таким чином можна вважати, що повний технологічний ряд поліграфічних захистів
може бути представлений вектором D{q;c}, а набір вибраних захисних технологій вектором X.
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Проте за умовами відбору далеко не усі види захисту можуть бути відібрані, частина
захистів працюють на однаковому принципі і можуть понизити свій рівень захищеності,
тому вектор D, що представляє повний ряд поліграфічних захистів, має бути заздалегідь
перетворений, при цьому деякі окремі значення qi можуть бути понижені до нуля, що
означає явну відсутність цього виду захисту у визначуваному захисному комплексі.
Математично таке перетворення може бути представлене у вигляді матричного
добутку
D’ = A  A*  D,
(3)
де А – матриця відповідності цієї захисної технології умовам контрольованого оточення;
A* – матриця-стовпець умов конкретного оточення.
Аналогічним чином враховується вибір певного типу друкарського виробу - деякі
захисні технології непридатні для конкретних поліграфічних виробів, базування
однотипних видів захисту на одних і тих же принципах (додаткові однотипні технології у
меншій мірі посилюють надійність захисного комплексу) і так далі.
Оптимізаційне завдання, що розв’язується, зводиться до пошуку екстремуму цільової
функції
(4)
з обмеженнями
, xi {0; 1}

(5)

Після визначення вектору вибраних технологій X потрібна деформалізація завдання,
тобто встановлення відповідності між записаним в математичній моделі об'єктом xi і
реальною захисною технологією.
Висновки. Вибраний метод розв’язання оптимізаційної задачі - метод лінійного
програмування - пропонує досить точні рішення, що показано численними прикладами в
літературі. Таким чином, коректне використання математичного апарату, адекватність
використовуваних співвідношень реальним умовам і достовірність початкових даних
забезпечує необхідну точність виконуваних розрахунків у вживаній моделі.
Список літератури: 1. Коншин А. А. Захистіва полиграфической продукции от фальсификации
[текст]. – М.: ООО «Синус», 1999. – 160 с. 2. Шарифуллин М. Защита прежде всего [текст]. – Журнал
Publish, №7, 2000 – С. 24-26. 3. Шарифуллин М. Бренд на замке [текст]. – Журнал Publish, №6, 2007. –
С. 42-43.
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ВИМОГИ ДО КУПЧАСТОСТІ СТРІЛЬБИ КІНЕТИЧНОЇ
ЗБРОЇ НЕСМЕРТЕЛЬНОЇ ДІЇ
Розв’язане завдання визначення параметрів розсіювання поражаючих елементів кінетичної зброї
несмертельної дії, які забезпечують значення ефективності стрільби не нижче заданого для випадку
використання патронів з багатьма поражаючими елементами.
Ключові слова: параметри розсіювання, ефективність стрільби, кінетична зброя несмертельної
дії, поражаючий елемент.

Вступ. За останні десятиріччя внаслідок гуманізації суспільства способи виконання
службово-бойових завдань силами охорони правопорядку (СОПр) зазнали істотних змін.
Все частіше при ліквідації кризових ситуацій замість бойової зброї застосовуються інші
засоби впливу на правопорушника, зокрема кінетична зброя несмертельної дії (КЗНД).
За часів незалежності України на озброєння правоохоронних органів прийнято
декілька систем КЗНД, які розроблені вітчизняними підприємствами в ініціативному
порядку без урахування потреб правоохоронних органів. Внаслідок цього на озброєння
потрапили засоби, які не в повній мірі відповідають вимогам практики виконання
службово-бойових завдань [1]. При цьому науково-методичний апарат формування вимог
до технічних характеристик КЗНД на сьогодні не достатньо розвинутий, зокрема відсутні
підходи щодо формування вимог до купчастості стрільби такої зброї.
Мета роботи. Метою роботи є розробка методики формування вимог до купчастості
стрільби кінетичної зброї несмертельної дії.
Виклад основного матеріалу. За класичними поглядами, що розроблені для бойової зброї,
ефективність стрільби характеризується показниками: ймовірність влучення в ціль Р,
ймовірність поразки цілі W, середній очікуваний розхід боєприпасів N та середній
очікуваний розхід часу на виконання вогневого завдання T [2]. Для існуючих зразків
бойової стрілецької зброї значення Р = 0,15…0,99; W = 0,15…0,99; N = 1…16; T = 1…32 с в
залежності від характеру цілі та відстані до неї [3]. Відносно невеликі значення Р та W на
практиці компенсуються за рахунок збільшення кількості пострілів п та підвищення дії
поражаючого елементу (ПЕ) по цілі, тобто зниженням необхідного числа влучень у ціль
для виведення її з ладу.
При застосуванні КЗНД невлучення в ціль може призвести до влучення у заборонену
ділянку тіла або сторонню особу, а підвищення показників дії ПЕ по цілі створює
небезпеку смертельного поранення. Тому підвищення ймовірності поразки цілі можливе
лише за рахунок підвищення влучності стрільби. При цьому значення Р, W та N повинні
наближатися до одиниці, а показники дії ПЕ по цілі не повинні перевищувати
встановлених значень.
При застосуванні КЗНД відстані до цілі є відносно невеликими, тому помилками
прицілювання можна зневажити. Тоді влучність стрільби буде здебільшого залежати від
технічної купчастості стрільби зразка зброї, а ймовірність поразки цілі – від купчастості
стрільби та дії ПЕ по цілі.
Завдання визначення параметрів розсіювання ПЕ, які забезпечать потрібну
ефективність стрільби, може вирішуватись як для випадку з одиночним ПЕ (куля), так і
для випадку з багатьма ПЕ (дріб, картеч, подвоєна куля). У роботі розглянуто другий
випадок, як більш складний.
Вихідними даними є: маса одного ПЕ m (кг), дульна швидкість ПЕ Vд (м/с),
максимальна відстань до цілі X (м), висота А та ширина В цілі (м), мінімальна сумарна
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кінетична енергія, яку повинні мати ПЕ при зустрічі з ціллю Eк min (Дж), кількість ПЕ в
одному патроні N та потрібна ймовірність поразки цілі W. Пропонується наступна
методика розв’язання вказаної задачі, яка складається з п’яти етапів.
На першому етапі визначається кінетична енергія одного ПЕ Eк на відстані Х:
Ек 

m  VХ2 .
2

(1)

На другому – мінімально необхідне значення влучань n, що забезпечує задану дію по
цілі, яке визначається енергією Eк min: (n округлюється в більший бік, для надійного
забезпечення заданої дії по цілі):
n

Ek min
Ek

.

(2)

На третьому етапі визначається залежність ймовірності влучання в ціль одного ПЕ від
дисперсії влучень у площині цілі р( ).
Ймовірність р влучання в ціль одного ПЕ в ціль дорівнює [4]:
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z1,z2 – координати меж цілі по осі Z; y1, y2 – координати меж цілі по осі Y; Mz; My –
координати математичного очікування влучень ПЕ; z; y – дисперсії влучень у площину
цілі по осям z та y.
Враховуючи, що при стрільбі зі стрілецької
неавтоматичної зброї площа розсіювання влучень
практично має форму кола [4], доцільно прийняти
що z =y, отже pz = рy.
Залежність
р()
знаходиться
шляхом
варіювання значень z = y, отримання відповідних
значень pz та рy та проведення розрахунків за
формулою (3). На рис. 1 наведено залежність р()
для прямокутної цілі розміром 0,5 × 0,5 м за умов
Рис. 1 - Залежності р()
суміщення середньої точки влучень ПЕ з центром
цілі. На четвертому етапі за допомогою локальної теореми Муавра – Лапласа [5]
визначається ймовірність влучення в ціль певної кількості ПЕ. При цьому ймовірність
PN(k) появи рівно k влучень в ціль при N ПЕ в одному набої дорівнює:

1
 ( x ) ,
N  pq

PN ( k ) 

(4)

x2


kNp
1
де  ( x ) 
– нормована випадкова величина; q=1 – р –
e 2 ; x 
2
N  pq
ймовірність не влучення в ціль одного ПЕ.
Ймовірності влучення в ціль не менш n ПЕ розраховується за формулою [2, 5] :

N

P   PN ( k )i .

(5)

i n
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Залежність ймовірності Р()
знаходиться шляхом варіювання
значень z = y, та проведення
розрахунків за формулами (3 – 5).
Форма
залежності
Р()
аналогічна за формою залежності
р() (рис. 1). Якщо для поразки
цілі достатньо одного влучення в
неї, то W=р, а якщо для поразки
цілі необхідне влучення в ціль не
менш n ПЕ, то W=Р.
Для отримання залежності 
(W) використання аналітичних
методів
з пов'язано певними
проблемами через те, що ця
залежність є неявною [6]. Тому
доцільно вдатися до табличних
методів
з
послідуючою
апроксимацією
отриманих
значень. У такий спосіб на
п’ятому
етапі
отримується
залежність (W).
На
рис. 2
наведено
залежність
(W) для цілі з
розмірами 0,5×0,5 м за умов
відхилення
середньої
точки
влучення від контрольної точки
до 0,075 м, та мінімально
необхідної кількості влучань n =
1:

Рис. 2 - Залежність σ (W)

Рис. 3 - Алгоритм визначення параметрів розсіювання
ПЕ за умов заданої ефективності стрільби

σ W  2,09  11,42  W  48 ,22  W 2  105,5  W 3  108 ,9  W 4  42,13  W 5 (6)
Враховуючи, що значення W для КЗНД повинне наближаються до одиниці, доцільно
використовувати ділянку залежності  (W) в діапазоні 0,9 > W > 0,99, яка задовільно
описується поліномом нижчого ступеня:
(7)
σ W  964  3094 W  3311 W 2  1181 W 3 .
З урахуванням вище викладеного розроблено алгоритм визначення параметрів
розсіювання ПЕ, які забезпечують задану ефективність стрільби (рис. 3).
Висновки. В роботі розроблено методика формування вимог до купчастості стрільби
кінетичної зброї несмертельної дії, яка дозволяє визначати параметри розсіювання
поражаючих елементів за умов забезпечення заданої ймовірності поразки цілі.
Список літератури: 1. Біленко О. І. Зброя несмертельної дії для військових формувань та
правоохоронних органів [Текст] / О. І. Біленко, В. В. Пащенко // Збірник наукових праць НАПСУ. –
Хмельницький : НАПСУ, 2010. – № 54. – С. 47-50. 2. Чернышев, В. Л. Показатели эффективности
использования вооружения [Текст] / В. Л. Чернышев. – М.: МАИ, 2006. – 87 с. 3. Підвищення
характеристик дробової зброї для її застосування органами і підрозділами МВС України: науководослідна робота [Текст] / О. І. Біленко, В. В. Афанасьєв, В. В. Пащенко, О. А. Александров. – №
держреєстрацiї 0111U008893. – Х., 2011. – 98 с. 4. Наставление по стрелковому делу [Текст]. – М.:
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Решена задача определения параметров рассеивания поражающих элементов кинетического
оружия не смертельного действия, обеспечивающих значение эффективности стрельбы не ниже
заданного для случая использования патронов с несколькими поражающими элементами.
Ключевые слова: параметры рассеивания, эффективность стрельбы, кинетическое оружие не
смертельного действия, поражающий элемент.
Untied task of determination of dispersion parameters of striking elements of the non-lethal kinetic
weapon, which provide the value of firing efficiency not below set for a case f cartridges use with many
striking elements.
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УДК 681.2.088 : 681.518:629
О. В. ГРАБОВСЬКИЙ, здобувач, Одеська державна академія технічного
регулювання та якості
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ
СИСТЕМ
Розглядаються показники якості у загальній моделі життєвого циклу інформаційно-вимірювальної системи
в цілому та її окремих компонентів. Показано, що показники повинні визначатися в технічному завданні
згідно до діючих стандартів. Зроблено акцент на тому, що показники якості на кожному етапі життєвого
циклу є комплексними показниками, які складаються з відповідних показників технічних і програмних
засобів та рішень.
Ключові слова: інформаційно-вимірювальна система, якість, показник, моніторинг, життєвий цикл.

Вступ. Інженерні, конструкторські та проектні рішення з використанням цифрових
інтегральних технологій в задачах моніторингу, контролю та управління, стали
невід’ємною складовою частиною складних технічних систем, в тому числі інформаційновимірювальних.
Далі інформаційно-вимірювальною системою (ІВС) будемо називати комплекс, який
включає обчислювальне і комунікаційне обладнання, програмне забезпечення, лінгвістичні
засоби та інформаційні ресурси, а також системний персонал, що забезпечує підтримку
динамічної інформаційної моделі деякої частини реального світу [1] для задоволення
інформаційних потреб користувачів про дистанційно зібрані, опрацьовані та збережені дані
щодо об’єкту вимірювань.
Виходячи з наведеного визначення, ІВС можна трактувати, як мережеві програмноапаратні комплекси, що мають певні етапи життєвого циклу, які, як аксіома, володіють
деякими показниками якості кожної з агрегатних складових.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими
і практичними завданнями та визначення мети дослідження. В даний час інтенсивно
формується нормативна база, яка регламентує процеси створення інтегрованих та
комбінованих інформаційно-вимірювальних систем та комплексів, які працюють в
автоматичному і напівавтоматичному режимах. Отже, одним з важливих напрямків такого
процесу є методології формування системи показників якості функціонування
автоматизованих систем, нормування цих показників, а також розробка методик
розрахунку та проектної оцінки їх значень на різних етапах життєвого циклу.
© О. В. ГРАБОВСЬКИЙ, 2013
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Створення методології, яка позначена вище, є складним завданням. Ця складність
пояснюється, по-перше, суб’єктивним підходом до оцінки важливості самих процесів, які
забезпечуються інформаційно-вимірювальними системами і, по-друге, періодичною
зміною вимог щодо показників якості їх функціонування. Обидві ці обставини визначають
необхідність постійного моніторингу щодо додержання показників якості в обумовлених
стандартами межах, враховуючи особливості функціонування систем на різних життєвих
циклах.
Аналіз досліджень та публікацій. Термін «життєвий цикл», який природно
характеризує біологічні об’єкти та системи, досить часто використовується і для технічних
систем [2]. Так, згідно зазначеного літературного джерела, а також з врахуванням
матеріалів, які містяться в [3…5], традиційно виділяють наступні етапи життєвого циклу
технічної системи: 1-й – етап обґрунтування необхідності створення системи; 2-й – етап
розробки технічного завдання; 3-й – етап моделювання та проектування; 4-й – етап
виготовлення, включаючи дослідне та серійне виробництво зразків системи; 5-й – етап
експлуатації; 6-й – етап утилізації.
Різними авторами у різний час проводилися дослідження як вимірювальних систем,
так і інформаційно-вимірювальних комплексів щодо їх функціонування на різних етапах
життєвого циклу з різних точок зору. Так, у [6] приведена методика, яка з використанням
ЕОМ моделює розвиток складної технічної системи у вигляді марківського процесу; у [7]
пропонується модель системи, що має різну надійність під час виготовлення та
експлуатації; у [8] використовуються CALS-технології і т.д. Крім того, достатня кількість
авторів в певній мірі проводять властивості засобів вимірювальної техніки, викладають
сучасні методи повірки засобів вимірювання, розглядають прогресивні підходи до оцінки
вірогідності контролю та технічного діагностування (наприклад, в [9]). В [10]
пропонуються методи забезпечення та контролю якості програмних систем на основі
моделей якості з метою формулювання вимог на різних стадіях життєвого циклу та
підтверджується їх ефективність на прикладі Web-додатків.
Як видно зі сказаного, розвиток сучасних інформаційних технологій при створенні
інформаційно-вимірювальних комплексів як складових технічних систем, що мають
розвиток за етапами життєвого циклу, у певній мірі не порушує логічної послідовності
етапів створення інформаційно-вимірювальної системи, доповнює та суттєво розвиває їх
зміст, що вимагає постійного удосконалення нормативної бази забезпечення якості
функціонування, розвитку теоретичних основ щодо вимірювальних систем, створення
нового математичного та програмного забезпечення для їх дослідження.
Невирішені проблеми. Процес розвитку будь-якої складної системи (технічної,
економічної, екологічної та ін.), який може бути виражений в зміні її стану за часом,
відбувається під впливом як зовнішніх дій, так і в результаті процесів, що відбуваються
всередині системи. Прийнято вважати, що при описі динамічно функціонуючої за часом
системи, з множини різних подій повинні відбиратися тільки ті, які в умовах вирішуваної
задачі мають істотний вплив на стан системи [6] та на функції, які вона повинна
забезпечувати. Зважаючи на тему, яка винесена в заголовок статті, це є контроль за
показниками якості інформаційно-вимірювальної системи, яка проходить всі етапи
життєвого циклу. На сьогоднішній день існують різні підходи до вирішення цього питання,
але жоден з них не враховує всієї множини проблем, які виникають при цьому. Однією з
таких проблем є не досить чіткі уявлення щодо нормативних вимог до забезпечення якості
функціонування окремих агрегатних складових систем, які розглядаються.
Зважаючи на викладене, актуальними та перспективними питаннями щодо
функціонування інформаційно-вимірювальних систем на різних етапах їх життєвого
циклу, є узгодження норм та вимог щодо показників якості, які повинні забезпечуватися на
різних етапах життєвого циклу для кожної з агрегатних складових. Це дозволить
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розширити можливості вдосконалення методик контрольних випробувань та підвищити
надійність зазначених систем, збільшити тривалість їх життєвого циклу за рахунок
вдосконалення системи оцінок агрегатних складових та за рахунок розробки нових
принципів та підходів до організації профілактичного обслуговування, що є метою статті.
Виклад основного матеріалу. Динамічний стан будь-якої складної технічної системи
на різних етапах життєвого циклу із
заданою точністю можна охарактеризувати
сукупністю значень, що визначають її
поведінку, тобто змінними станами. Ці
величини дозволяють порівнювати стани
окремих систем та робити висновки про
зміну показників якості їх функціонування.
Для систем, що розвиваються, за
значеннями змінних станів в часі можна
управляти розвитком системи, тобто змінні
стану системи є інформаційною основою
для з’ясування напряму удосконалення
показників якості [6].
Особливістю побудови сучасних ІВС є
використання топологічної структури типу
«ієрархічна зірка», як показано на рис. 1.
На
нижньому
рівні
«зірки»
знаходяться інтелектуальні датчики (ІД),
які повинні забезпечити безпосереднє
сприйняття від об’єкту вимірювання та
Рис. 1 - Структура сучасних ІВС
перетворення характеристик
досліджуваних подій і/або величин в уніфіковані сигнали. Т.ч., на рис. 1 інтелектуальні
датчики позначені, як ²Äik , де i – номер базуючого пристрою, i  1,..., N ; k – номер
датчика, k  1,..., n .
Наступний рівень ієрархії – центральний обчислювач (ЦО). На рис. 1 такі пристрої
позначені як ÖÎ i . ЦО обслуговують групи інтелектуальних датчиків. Основне завдання
– обмін даними з ²Äik , управління їх роботою, корекція, розрахунок та кодування
отримуваної вимірювальної інформації, а також обмін даними з вищестоящим ієрархічним
рівнем. В даному прикладі верхнім рівнем ієрархії є електронно-обчислювальна машина
(ЕОМ), завданням якої є обробка, відповідно до закладених алгоритмів, вимірювальної
інформації, що поступає, і обмін даними з іншими системами. Обмін даними між рівнями
здійснюється по каналах зв’язку.
Як видно з рис. 1, кожен з рівнів вирішує свою задачу та є деякою сукупністю
апаратних та програмних засобів: по термінології ГОСТ 22315-77 – сукупність агрегатних
засобів (АЗ). Згідно до стандарту, сукупність АЗ повинна бути забезпечена матеріальною
частиною, яка включає сукупність технічних засобів, які задовольняють вимогам повноти
та сумісності з ЄСКД, тобто: методичною частиною, яка включає програмно-алгоритмічне
забезпечення технічних засобів та систему стандартів, що встановлюють вимоги до складу
і характеристик технічних засобів; методами побудови та використання ІВС; методами
оцінки метрологічних характеристик засобів вимірювань; методами оцінки якості
отримуваної інформації; методологією випробувань АЗ та ІВС.
Повнота сукупності агрегатних засобів включає: функціональну повноту; структурну
повноту; параметричну повноту, яка забезпечує задане вимірювання характеристик об’єкту,
ÖÎ
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перетворення та обробку даних, синтез різних по складу та по структурі ІВС, побудову
оптимізованих по заданому критерію ІВС.
Виходячи зі сказаного, можна виділити три складових забезпечення інформаційновимірювальних систем: 1 – технічні засоби; 2 – програмне забезпечення; 3 – інформаційне
забезпечення.
Загальна класифікація основних показників якості продукції, яка є обов’язковою для
всіх галузей, встановлена в ГОСТ 22851-77 «Выбор номенклатуры показателей качества
промышленной продукции. Основные положения». У документі введені десять груп
показників якості по характерних властивостях продукції. Уточнена класифікація
основних показників якості для ІВС приведена в ГОСТ 4.199-85 «Системы показателей
качества продукции. Системы информационные электроизмерительные. Комплексы
измерительно-вычислительные». Тут всі показники по кількості характерних властивостей
підрозділяються на одиничні (в основному, показники вимірювального каналу), і
комплексні або загальносистемні (тобто такі, що об’єднують ряд властивостей кожна з
яких описується своїм параметром).
Показники якості програмного забезпечення (ПЗ), визначаються стандартами ДСТУ
ISO 9126:1-4 «Характеристики і метрики якості програмного забезпечення», ДСТУ ISO
14598-1-6:1998-2000 «Оцінювання програмного продукту» та ДСТУ ISO 9126-93 «Оцінка
програмного продукту. Характеристики якості й посібник з їхнього застосування».
ISO 9126:1-4 складається з чотирьох частин: 1 – моделі якості; 2 – моделі внутрішніх
міток; 3 – моделі зовнішніх міток; 4 – моделі метрик якості.
Стандарт дозволяє специфікувати та оцінювати якість систем з різних точок зору,
включаючи придбання, визначення вимог, розробку, використання, оцінювання,
підтримку, супровід, забезпечення якості, аудит.
ISO 14598-1-6:1998-2000 складається з шести частин: 1 – загальний огляд; 2 –
планування та управління; 3 – опис технологічного процесу для розробників; 4 – опис
процес для користувачів; 5 – опис процесу для оцінювачів (випробувачів); 6 –
документування оцінки модулів.
Стандарт рекомендує загальну схему процесів оцінювання характеристик якості
програм, яка полягає в наступному: установка та формалізація початкових вимог для
оцінювання; формалізація принципів та особливостей оцінювання при проведенні
експертиз і вимірювань характеристик якості ПЗ; планування та проектування процесів
оцінювання характеристик і атрибутів якості в життєвому циклі ПЗ; виконання вимірювань
для оцінювання, порівняння результатів з критеріями та вимогами, узагальнення й оцінка
результатів.
Слід відмітити, що основні критерії оцінки якості програмно-алгоритмічного
забезпечення для АЗ ІВС, також дані в ГОСТ 22315-77 та ГОСТ 4.199-85.
Інформаційне забезпечення можна визначити як сукупність єдиної класифікації,
кодування інформації та схем інформаційних потоків, які циркулюють в ІВС. Показники
якості інформаційного забезпечення, в основному, співпадають і описуються тими ж
стандартами, що приведені вище для програмного забезпечення. Крім того, вимоги до
організації взаємодії АЗ ІВС приведені в ГОСТ 22316-77 «Средства агрегатные
информационно-измерительных систем».
Відповідно до розглянутих стандартів, до комплексних показників ІС відносяться:
показники надійності (у тому числі й надійність ПЗ); екологічні показники; ергономічні
показники;
естетичні
показники;
показники
технологічності;
показники
транспортабельності; показники стандартизації та уніфікації; показники безпеки;
економічні показники.
Додатково слід враховувати специфічні комплексні показники якості програмного
ISSN 2079.5459. Вісник НТУ “ХПІ». 2013. №16(989)

62

забезпечення, до яких згідно ISO 9126-93 відносяться функціональність, практичність,
ефективність, супроводжуваність та мобільність.
Аналіз показників якості в приведених вище стандартах, а також серія стандартів
системної інженерії ДСТУ ISO 15288:2002 «Системна інженерія. Процеси життєвого циклу
систем» та ДСТУ ISO 12207:1995-2008 «Система та програмна інженерія. Процеси
життєвого циклу програмних засобів», дозволяють визначити загальний життєвий цикл
агрегатних засобів і, відповідно, інформаційно-вимірювальної системи, як їх сукупності.
Т.ч., відносно до ІВС, можна виділити чотири основоположні етапи їх життєвого циклу: 1
– замовлення; 2 – проектування; 3 – виробництво; 4 – експлуатація, включаючи супровід та
модернізацію.
Технічне завдання
Замовлення
регламентує
роботи
замовника, тобто організації, яка є
Ò2
Ò1
Ò1
Òâèê
Ì ÆÖ
Ò
Ò0
розробником системи. Одним з основних
документів цього етапу є технічне завдання
Аналіз вимог та алгоритмізація
(ТЗ), яке описує початкові дані та вимоги
до системи, модель її життєвого циклу,
Розробка
Технічний
якісні та кількісні показники, терміни
програмного забезпечення
проект
виконання робіт по окремих етапах та по
системі в цілому. Якість самого технічного
Ò0
Ò3
завдання
визначається
відповідністю
Рис. 2 - Структура показників якості
номенклатури і значень параметрів системи
проектування ІВС, де: Т – множина вимог
та показників якості вимогам, визначеним замовника; Т1 – множина значень початкових
для етапу експлуатації. Технічне завдання є показників якості; Т1 ' – множина скорегованих
визначальним документом для етапу
значень початкових показників якості; Т2 –
проектування. Результатом виконання ТЗ є
множина початкових даних; Мжц– модель
життєвого
циклу системи, яка проектується;
створення конструкторської та програмної
документації. Процес проектування ІВС Твик – терміни виконання; Т3– множина значень
вихідних показників якості; То – зворотний
можна представити у вигляді структурної
зв’язок за показниками якості між етапами
схеми, приведеної на рис. 2.
проектування
та ТЗ; То ' – зворотний зв’язок за
Одне з основних завдань етапу
виробництва – забезпечення якісних показниками якості між етапами виробництва
та проектування
показників продукції, яка випускається.
Звичайно, що ці показники закладаються на етапі проектування. Рішення задачі
досягається застосуванням системи управління якістю, яка визначається серією стандартів
ISO 9001:9003, що мають на увазі поліпшення всіх характеристик процесу виробництва та
створення системи наскрізного контролю якості.
На практиці, контрольовані показники якості встановлюються залежно від специфіки
продукції. Так, приклад, для ІВС, ними можуть бути: якість проекту (кількість виправлень
при реалізації); якість конструкторської та технологічної документації; якість технологій;
якість виробничих потужностей; якість
праці, що показано на рис. 3.
Життєвий
цикл
системи
закінчується
етапом
експлуатації,
основним показником якості якого є
надійність системи (рис. 4).
Рис. 3 - Структура показників якості етапу
Відповідно до ГОСТ 4.199-85, структура
виробництва ІВС, де: T4– множина значень
показника «Надійність технічних засобів
показників
якості виготовлення (виробництва);
ІВС» включає: напрацювання на
Т – зворотний зв’язок за показниками якості між
відмову;
встановлене
безвідмовне 0 ''
етапами експлуатації (супроводу) та виробництва;
напрацювання; середній термін служби; T – множина значень вихідних показників якості
3
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встановлений термін служби; встановлений ресурс; ймовірність безвідмовної роботи за
заданий час; середній ресурс; середній час відновлення.
Відмінною особливістю показників якості АС ІВС на етапі експлуатації є показник
метрологічної надійності, визначення якого дано в документі РМГ 29-99 «Метрологія.
Основні терміни та
визначення». Суть цього
показника зводиться до
неминучості виникнення
метрологічної
відмови,
тобто
виходу
метрологічної
характеристики
засобу
вимірювань за встановлені
межі, який пов‘язаний з
процесом
старіння Рис. 4 - Структура показників якості етапу експлуатації ІВС
елементів та вузлів
агрегатних засобів. Причому, як зазначено в [11, 12], процеси старіння відбуваються на
молекулярному рівні і не залежать від того, знаходяться АС в стані експлуатації чи на
зберіганні. Т.ч., можна сказати, що основним чинником, який визначає старіння АС, є
календарний час, що минув з моменту їх виготовлення, і використовувані при
виготовленні технології та матеріали. Відповідно до [12], єдиним способом забезпечення
довготривалої метрологічної працездатності є підвищення в 1,25…2,5 рази значень
відповідних якісних показників АС.
До надійності програмного забезпечення згідно з ISO 9126-93 відносяться:
стабільність; стійкість до програмних помилок; відновлюваність. Окрім надійності,
стандарти відносять до показників якості такі важливі показники, як економічна
ефективність від впровадження та екологічність. До них входить і утилізація системи по
закінченню терміну експлуатації. Склад нормативно-технічних документів етапу
експлуатації визначається ЄСКД, ЕСПД та відповідними міжнародними стандартами.
З боку програмного забезпечення етап експлуатації охоплює також і етап супроводу
(підтримку користувачів), яка полягає в змінах (модифікаціях) програмного продукту та
відповідної документації. Необхідність модифікації ПЗ обумовлюється виникаючими
проблемами, або потребами в модернізації, або для налагоджування системи.
Час дії етапу супроводу встановлюється моделлю життєвого циклу, яка визначається
на етапі проектування. Так, етап супроводу може охоплювати весь етап експлуатації і
закінчуватися процесом перенесення та зняття ПЗ з експлуатації, але може закінчуватися й
раніше: в цьому випадку підтримка припиняється, а всі подальші дії з супроводу
проводяться силами замовника.
Як показав проведений аналіз, значення показників якості кожного етапу життєвого
циклу системи, безпосередньо залежать від рівності множин значень наступних один за
одним етапів. Якщо не враховувати показник метрологічної надійності, то ідеальна
множина значень якісних показників на етапі експлуатації може бути записана, як
5  1   5  4    4  3    3  1   , де 1 , T3 , T4 , T5 – рівнопотужні множини
значень показників якості технічного завдання (початкових значень), етапів проектування,
виробництва та експлуатації відповідно. Якщо ввести умову нормування P1  ÒÇ  1 , де

P1 – ймовірність того, що множина значень показників якості, визначених у ТЗ,
задовольняє множині показників якості етапу експлуатації, то для кожного з етапів
життєвого можна записати: P3  1   sup , P4  3   sup , P5  4   sup , де P3 , PT 4 , PT 5
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– ймовірність того, що множини значень показників якості задовольняють множинам
значень показників відповідних етапів.
Введення показника метрологічної надійності вносить корективи у наведені вище
вирази. В першу чергу це стосується формування елементів множини T1 , а саме
коректування значень показників якості, визначених у ТЗ, яке здійснюється на етапі
проектування. При цьому за рахунок зворотного зв'язку  O (рис. 2), формується нова
'

початкова множина 1 , яка є рівнопотужною множині 1 . В ній значення елементів якого
будуть відповідати максимальним встановленим значенням показників якості з 1 та  O
(рис. 5). У цьому випадку умовою нормування буде
T1
P  Ò0 ,T1   1
P'  T1,TO   1 , де P' – ймовірність того, що множина
1

1

1

значень показників якості, визначених у скоригованих
початкових
показниках,
задовольняє
множині
показників якості етапу експлуатації. Остаточно
граничні значення показників якості на розглянутих
етапах життєвого циклу системи можна записати як

 

P3 '1  sup ,

P4  3   sup

Графічне
представлення
представлене на рис. 5.

та

P5  4   sup .

розглянутих

множин

P3  1 

P4  3 
P5  4 

T3

T4

T5

Рис. 5 - Множини значень
показників якості в життєвому
циклі ІВС

Висновок. Піддані аналізу показники якості інформаційно-вимірювальних систем на
різних життєвих циклах. Показано, що сучасна інформаційно-вимірювальна система являє
собою структурований ієрархічний комплекс, кожна з агрегатних складових якого може
бути програмно-апаратним засобом. Модель життєвого циклу кожної складової та системи
в цілому повинна визначатися в технічному завданні згідно до діючих стандартів.
Зроблено акцент на тому, що показники якості на кожному етапі життєвого циклу є
комплексними показниками, які складаються з відповідних показників технічних і
програмних засобів та рішень. Наведено уявлення щодо нормативних вимог до
забезпечення якості функціонування інформаційно-вимірювальної системи, як сукупності
агрегатних складових. Визначені ідеальні значення ефективності роботи системи та
граничні значення ймовірності відповідності множини значень показників якості системи
на різних етапах життєвого циклу.
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Аналіз показників якості інформаційно-вимірювальних систем/ Грабовський О. В. // Вісник
НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», – 2013. - № 1 (977). – С. 5966. – Бібліогр.:12 назв.
Рассматриваются показатели качества в общей модели жизненного цикла информационноизмерительной системы в целом и ее отдельных компонентов. Показано, что показатели должны
определяться в техническом задании согласно действующих норм. Сделан акцент на том, что
показатели качества на каждом этапе жизненного цикла являются комплексными показателями,
которые состоят из соответствующих показателей технических и программных средств и решений.
Ключевые слова: информационно-измерительная система, качество, показатель, мониторинг,
жизненный цикл.
Considered quality in the general model of the life cycle of information-measuring system. Gives figures
for the whole system and the performance of individual components. It is shown that the indicators should be
defined in the terms of reference under the current regulations. Emphasis on the fact that the quality at every
stage of the life cycle are complex indicators. It is shown that they are composed of indicators of hardware and
software tools and solutions.
Keywords: information-measuring system, quality indicators, monitoring, life cycle.

УДК 004.358:681.518
М. А. КАРНАУХОВ, бакалавр, ХНУРЭ, Харьков
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКО-ЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖКА ДЛЯ
ИГРОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОС ANDROID
Разработка мобильных приложений, конечно, имеет много общего с разработкой программного
обеспечения для настольных компьютеров. И развитие мобильных приложений включает следующие
шаги: анализ предметной области, выявление функциональных требований к приложению, разработка
движка, развитие пользовательского интерфейса, разработка моделей данных, развертывание
мобильных приложений.
Ключевые слова: программное обеспечение; модель; движок; анализ.

Введение. В контексте широкого использования мобильных устройств и придания им
статуса предметов первой необходимости для активной социальной жизни и досуга
современного поколения, одним из самых актуальных направлений в разработке
программного обеспечения, стало являться написание программ для планшетных ПК,
смартфонов и т.д., в частности игровых приложений.
Современные представители мира мобильных устройств, такие как планшеты,
коммуникаторы и смартфоны – это устройства c расширенной функциональностью, по
сравнению с обычным мобильным телефоном, включающей в себя широкий спектр
мультимедийных программных функций, и имеющий разветвлённую операционную
систему(в отличии от прошивки присутствующей в обычных мобильных телефонах),
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открытую для разработки программного обеспечения сторонними разработчиками. В связи
с потребностью пользователей возникшей к многозадачным устройствам - рынок средств
мобильной связи переживает настоящий бум «умных» устройств. Их качество в большей
степени зависит от аппаратных характеристик, а вот удобство пользования в большей
степени зависит от мобильной операционной системы.
Обращая внимание на вышеизложенное, следует учитывать, что миллионы
вышеупомянутых устройств работает посредством операционной системы Android. В
связи с высоким спросом на программные разработки под данную платформу,
исследования методов и подходов к написанию программ для указанной операционной
системы, а также создание насыщенных игровых приложений ориентированных на
пользователей ОС Android, с использованием технологий,
сопряженных с этой
платформой, являются на сегодняшний день актуальными и требуют особого внимания.
Анализ предметной области. Человеческие потребности быть всегда в курсе дел
выводят информационные технологии на прямую линию по созданию все новых девайсов
и гаджетов. Неудобство эксплуатации компьютеров и ноутбуков обуславливает появление
различных мини-компьютеров, смартфонов и коммуникаторов, в основе которых лежит
все та же операционная система. Лидирующие позиции на сегодняшний день занимают
платформы Android и iPhone, но им ничем не уступает по популярности и Windows, ранее
Mobile, а сегодня уже Windows Phone 7. Но все эти платформы могут работать полноценно
только при одном условии - если была для них осуществлена разработка мобильных
приложений. Все мобильные приложения делятся на несколько категорий, но в данном
контексте нас интересуют приложения относящиеся к развлекательным программным
продуктам, а именно игровые приложения. Учитывая указанные данные, особое внимание
стоит уделить графической составляющей игр, то есть игровым движкам. Игровой движок
- это центральный программный компонент компьютерных и видео игр или других
интерактивных приложений с графикой, обрабатываемой в реальном времени. Он
обеспечивает основные технологии, упрощает разработку и часто даёт игре возможность
запускаться на нескольких платформах, таких как игровые консоли и настольные
операционные системы, например, Linux, Mac OS X и Microsoft Windows. Основную
функциональность обычно обеспечивает игровой движок, включающий движок
рендеринга («визуализатор») для 2D или 3D графики, физический движок или
обнаружение столкновений (и реакцию на столкновение), звук, скриптинг(система
скриптования), анимацию, искусственный интеллект, сетевую поддержку, работу с
потоками, управление памятью и граф сцены.
Цель и задачи исследования. Целью работы является исследование принципов
организации архитектуры графическо-логической составляющей движка игровых
приложений для мобильных устройств под операционную систему Android.
Разработка метода представления нечетких систем средствами реляционных баз
данных. В виду необходимости разработки независимой технологической основы для
быстрой разработки на базе нее пользовательских игровых приложений трехмерной
визуализации в реальном времени. Иными словами, как было определено выше «движок».
Прежде всего стоит определить приоритеты в контексте данных разработок. Конечный
продукт должен обладать следующими качествами: легкая расширяемость без
необходимости пересборки всех исходных кодов; гибкость, возможность использования в
различных разноплановых проектах, поддержка современных графических технологий,
кроссплатформерность; несколько уровней абстракции; четкая ООП модель; поддержка
нескольких языков программирования, стабильность в работе.
Для того чтобы спроектировать по-настоящему гибкую и масштабируемую систему
игры, необходимо не только понимать специфику игровых приложений, но и иметь
представление об архитектуре программного обеспечения в общем.
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Удобная архитектура должна не только логически разделять систему на подсистемы,
она также должна предусматривать легкую замену или модификацию любой подсистемы
без перестраивания системы целиком.
Отчасти проблемы заключаются в том, что в основе практически каждой модели игры
лежит принцип объектно-ориентированности и, следовательно, в каждой игре
присутствует чрезмерное количество взаимосвязей между компонентами системы. Игры
практически всегда имеют дело с объектами, живущими в виртуальном мире. Игровые
объекты обладают собственным поведением, отрисовывают сами себя на экране, а иногда
даже говорят сами. Такой подход кажется логичным и его распространение, по всей
видимости, связано со всеобщим признанием объектно-ориентированной парадигмы.
Однако ограниченность данного подхода проявляется, как только сложность и
запутанность таких функций как отрисовка (rendering) и принятие решений (ИИ) начинает
расти экспоненциально. В свою очередь данное усложнение приводит к громоздкости
игровых объектов в частности и архитектуры вообще.
Переход к системам, построенным на COTS (COTS - component off the shelf,
методология,
предписывающая
разработчикам
использование
сторонних
компонентов(плагинов)), является первым шагом на пути масштабного изменения игр,
принципов их разработки и планирования. Однако несмотря на то, что использование
готовых компонентов способно улучшить качество игры и сократить время ее разработки,
использование объектно-ориентированного подхода приведет к тому, что компоненты едва
ли будут более полезны, чем обычные библиотеки функций, помогающие оперировать
объектами. Игровые объекты все еще ответственны за обработку своих данных, а именно,
за рендеринг, за искусственный интеллект, звук, физику и т.д. Одним словом, игры
пытаются
использовать
преимущества
COTSкомпонентов и вместе с этим
оперируют слишком большими и
сложными игровыми объектами.
А это в свою очередь приводит к
тому,
что
при
разработке
объектов разработчики жестко
привязаны
к
используемым
Рис 1 - Сочетание метода COTS-разработки и
COTS-компонентам (рис. 1).
объектно-центрированной модели
Вдобавок объектноориентированный подход ограничивает возможность повторного использования, даже при
применении технологии COTS-компонентов. Код, описывающий объект, всегда остается
наихудшим в смысле повторного использования, но при совмещении объектноориентированных и COTS-технологий этот код содержит в себе еще и вызовы функций
различных специализированных компонентов. Таким образом, при переходе на новый
проект разработчики часто вынуждены переписывать код вследствие подобного
взаимодействия объекта и компонентов. Даже хорошо спланированная и разработанная
иерархия классов не способна уменьшить риск переписывания кода из-за того, что
объекты остаются жестко связанными с используемыми COTS-компонентами. Я полагаю,
что существует архитектура, способная значительно сократить количество
переписываемого кода, вследствие ликвидации жестких взаимосвязей.
Спроектировать архитектуру программного обеспечения как достаточно
расширяемую, чтобы соответствовать современным технологиям, так и достаточно
гибкую, чтобы поддерживать различные типы игр и приложений. Подобная архитектура
обеспечила бы надежный фундамент для дальнейшего развития и, возможно, стала бы
началом стандартизации взаимодействия между компонентами, используемыми в игре.
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Удачная архитектура развивалась и расширялась бы вместе с увеличением сложности
современных игр и при этом не ограничивала бы творческий подход разработчиков игр.
Для того чтобы достичь этой высокой цели, итоговая архитектура должна отвечать
определенным требованиям.
Поддержка концепции COTS-компонентной разработки. Во-первых, архитектура
должна иметь строгую логическую структуру. Необходимо таким образом разделить
систему на логически независимые части, чтобы каждая из подсистем могла быть
разработана и оттестирована независимо от других. Это требование согласовывается с
требованиями к COTS-системам, и я буду придерживаться принципов COTS-концепции.
Для того чтобы проверить, отвечает ли полученная архитектура данному требованию,
разработчик должен продемонстрировать, что компоненты системы были разработаны и
оттестированы независимо.
Сокрытие деталей реализации и доступность применения без знания предметной
области (локализация предметных областей). Архитектурное требование о сокрытии
деталей реализации и доступности применения существует из-за различных возможностей,
требуемых в различных играх. В современных играх требуется высококлассная графика,
реалистичная
физика,
человекоподобный
искусственный
интеллект,
звук
кинематографического качества. Даже если игровой разработчик использует COTSкомпоненты для создания всего этого в игре, он должен хорошо знать предметную область
- для того, чтобы использовать конкретный компонент корректно.
Гибкость и модифицируемость. Гибкость - ключ к будущему игр. Из-за постоянно
растущей стоимости разработки возможность комбинировать и изменять существующие
компоненты, критична в плане сдерживания цен. Предлагаемая архитектура не зависит ни
от жанра игры, ни от технологий, воплощаемых в ней, что позволяет разработчикам
создавать различные игры, используя различные технологии. Для того чтобы проверить,
отвечает
ли
полученная
архитектура
данному
требованию,
достаточно
продемонстрировать, что разные игры могут быть написаны на ее основе.
Масштабируемость и эксплутационная надежность. Другими критическими
требованиями к архитектуре, также вытекающими из проблемы быстрого роста стоимости
разработки, являются масштабируемость и эксплутационная надежность. Успешные игры
часто появляются заново с различными дополнениями и улучшенным качеством. Для того
чтобы проверить, отвечает ли полученная архитектура данному требованию, достаточно
продемонстрировать, что архитектура с легкостью поддерживает новые или улучшенные
технологии, а также позволяет легко добавлять новые функциональные схемы в игру.
Производительность и другие качественные параметры не являются приоритетными.
Может показаться странным, что я не считаю производительность ключевым,
главным требованием при проектировании архитектуры программ, предметная область
которых постоянно напоминает о высокой планке производительности. Причина в том, что
производительность в действительности играет несравнимо меньшую роль в вопросах
межкомпонентного взаимодействия, чем производительность самих компонентов и
подсистем игры. Например, отрисовка 10 миллионов треугольников одного объекта
гораздо сильнее влияет на производительность, чем единичное межкомпонентное
воздействие на графическую систему, вызывающее эту отрисовку.
В движке есть четко разграниченные уровни абстракции, которые по принципу
слоеного пирога логически разделяют программирование для разных уровней движка.
Выше уже писалось, что такое разделение необходимо, во-первых, что бы была четкая
логическая структура движка в целом, во-вторых, что бы пользователь не мог получить
прямой доступ к любому места движка (фактически доступ он конечно имеет, но что бы
пойти и переправить что - либо в рендере например это уже должен быть обдуманный шаг
и скорее всего пользователь постарается изначально решить эту проблему на более
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высоком уровне абстракции), в-третьих, это разграничение полезно самим разработчикам
движка.
Идеология движка заключается в том, что пользователь не получает исходные коды
движка, в его распоряжении оказывается лишь набор интерфейсов, сам движок - набор
библиотек и документация к интерфейсам. По этому изначально пользователю доступно
лишь несколько верхних уровней абстракции, о которых я напишу чуть ниже.
Программирование на каждом из уровней абстракции осуществляется на одном или
нескольких пригодных для этого уровня языках программирования. На самом верхнем
уровне это скриптовый интерпретируемый движком язык, а на нижнем это может быть
только C++. Схема приведена на рисунке 4 на следующей странице.
Пользователь получает доступ к следующим уровням.
Самый верхний, как это уже было написано выше это скриптовый язык. Он
представляет собой небольшой набор классов с основным функционалом и не позволяет с
этого уровня этот функционал изменять, тем не менее, на этом уровне без проблем можно
польностью реализовать несложное приложение. Основным плюсом работы на этом
уровне является то, что пользователь работает с интерпретируемым языком со всеми его
плюсами, а следовательно разработка кода наиболее проста и эффективна.
Выводы. На основе анализа особенностей организации архитектуры графическологической составляющей движка игровых приложений для мобильных устройств под
операционную систему Android были определены основные концепции, а также выделено
приоритетное направление для разработок в данном направлении.
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Принципы разработки графическо-логического движка для игровых приложений на ОС
ANDROID/ Карнаухов М. А. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х:
НТУ «ХПІ», – 2013. - № 1 (977). – С. 66-70. – Бібліогр.: 8 назв.
Розробка мобільних додатків, звичайно, має багато спільного з розробкою програмного
забезпечення для персональних комп'ютерів. І розвиток мобільних додатків включає наступні кроки:
аналіз предметної області, виявлення функціональних вимог до додатка, розробка движка, розвиток
користувальницького інтерфейсу, розробка моделей даних, розгортання мобільних додатків.
Ключові слова: програмне забезпечення; модель; движок; аналіз.
The given work is devoted to the modern developments in the field of mobile game programs.
Development of mobile applications, of course, has a lot to do with the development of software for desktop
computers. And the development of mobile applications has the following steps: domain analysis, the
identification of the functional requirements of the application, engine development, user interface
development, development of data models, deployment of mobile applications.
Keywords: Software; Model; Engine; Analysis.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ ДІАГНОСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ
ПРОГНОЗУВАННІ ЗАЛИШКОВОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ НАФТОГАЗОВОГО
ОБЛАДНАННЯ
Проведено аналіз методів оцінки втоми металу на основі міцнісних, деформаційних і фізичних
критеріїв. Встановлено доцільність використання засобів контролю, діагностичні параметри яких
змінюються монотонно, відповідно до загального процесу вичерпання ресурсу виробу.
Ключові слова: метод контролю, діагностичний параметр, залишкова довговічність.

Вступ. Експлуатація машин і споруд за індивідуальним технічним станом відкриває
додаткові резерви для підвищення їх ресурсу і показників безпеки. Цей метод вперше
застосований у цивільній авіації. Надзвичайно перспективним є застосування методу в
енергетичній галузі в практиці експлуатації магістральних трубопроводів, будівництві
свердловин на нафту та газ і т.п. Діагностика технічного стану нафтогазового обладнання
безпосередньо в процесі його експлуатації є основним інструментом, що дозволяє
вирішувати проблему запобігання раптовим аварійним ситуаціям.
Аналіз літературних даних та постановка задачі. Питаннями оцінки
навантаженості виробів, працездатності і надійності нафтогазового обладнання займалося
багато учених. До об’єктів їх досліджень відносилось обладнання, що використовується
при спорудженні свердловин, їх експлуатації та транспортуванні видобутих вуглеводнів.
Особливу увагу приділялось роботі елементів бурильних колон, штангових свердловинних
насосних установок, установок електровідцентрових насосів, компресорних установок та
їх обв’язок.
Зростання частки старіючого і такого, що вичерпало свій ресурс обладнання, при
неможливості своєчасного і в повному обсязі його оновлення, відсутності належного
моніторингу реальної навантаженості вказаних об'єктів за минулий період експлуатації,
можуть призвести до значного збільшення числа аварій. Вказана проблема посилюється в
окремих випадках відсутністю науково-обгрунтованої концепції проведення діагностики і
оцінки залишкового ресурсу нафтогазового обладнання.
Зважаючи на дію на вказані об’єкти широкого спектру циклічних навантажень, визначення
розрахунковим методом довговічності їх елементів за ними є практично неможливим.
Повне врахування комплексу статичних і змінних навантажень розрахунковими методами
є ускладненим, що призводить до недостатньої точності визначення довговічності об’єктів.
Через це, в експлуатаційних умовах необхідно здійснювати контроль навантаженості
конструкції і за цими даними визначати залишковий ресурс найбільш небезпечних
ділянок.
Тому розробка нових способів і методів забезпечення подальшої безаварійної
експлуатації наявного обладнання з мінімальними витратами є актуальним завданням для
нафтогазової галузі.
Опис вирішення задачі. Розвязання вказаного завдання зумовлює необхідність
наявності методів, які б дозволяли встановлення рівня втомного пошкодження і, тим
самим, залишкового ресурсу конструктивних елементів.
Існують різні методи оцінки втоми металу зразків і деталей на основі міцнісних,
деформаційних і фізичних критеріїв [1].
До міцнісних критеріїв оцінки пошкодженості відносяться: залишкова циклічна
© Л. М. ЗАМІХОВСЬКИЙ, М. В. ЛИСКАНИЧ, А. П. ДЖУС, О. М. ЛИСКАНИЧ, 2013
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міцність; залишкова статична міцність; крива втоми по моменту утворення тріщини; крива
втоми по втомному зруйнуванню; швидкість росту тріщин на різних стадіях їх розвитку;
лінії пошкодженості та ін.
До деформаційних критеріїв відносяться: зміна прогину в процесі випробування; зміна
діаграми циклічної деформації; зміна мікротвердості; розмір пластично-деформованої зони
біля вершини втомної тріщини; зниження ударної в'язкості; зміна газової щільності та ін.
Серед фізичних критеріїв необхідно виділити: енергетичні; структурні; величина
роботи виходу електрона; загасання ультразвукових коливань; зміна магнітної проникності
та ін.
На цих критеріях базуються руйнівні та неруйнівні методи контролю технічного стану
виробу.
Перспективними і прийнятними у цьому випадку методами контролю є неруйнівні
методи. Вони дозволяють перевірити стан виробу без порушення його цілісності і
придатності до використання. Найбільш ефективні методи неруйнівного контролю
базуються на контролі дефектних структур на мікро-, мезо- і макрорівнях та сучасних
уявленнях про природу втомного пошкодження металів.
Серед сучасних методів неруйнівного контролю необхідно виділити ті, що
характеризуються чутливістю до структурних змін деформаційного походження.
Особливої уваги заслуговують характери зміни їх діагностичних параметрів.
Чутливий до структурних змін деформаційного походження метод мікротвердості
дозволяє відслідковувати локальне накопичення
втомного пошкодження біля концентраторів
напружень, наприклад, отворів та оцінювати стан
поверхневого шару. Це дуже важливо, оскільки саме
в поверхневому шарі металу пошкодження
проходить випереджаючими темпами. Щодо
характеру зміни діагностичного параметра за
результатами наведеними в роботі [2], необхідно
відмітити немонотонний характер його зміни (рис.
Рис. 1 - Залежність середньої
1). Чутливим до структурних перетворень на мікротвердості від кількості циклів
дислокаційному
рівні
є
неруйнівний
для алюмінію А-1
ультразвуковий метод зворотного розсіювання
за допомогою електромагнітного та імерсійного перетворювачів. Аналізуючи залежність
коефіцієнта затухання ультразвукових хвиль від кількості циклів, для сталі можна виділити
певні ділянки зниження, зростання та падіння коефіцієнта затухання після досягнення його
максимуму. Екстремуми коефіцієнта затухання
ультразвукових хвиль в процесі циклічного
навантажування відмічено на рисунку 2 [3].
Відповідно до енергетичних уявлень про
втомне руйнування, останнє відбувається в
результаті
накопичення
металом
пошкоджувальної
енергії,
пов'язаної
з
пластичною деформацією при циклічному
навантажуванні. Пошкоджувальна енергія, що
неповоротно поглинається металом і є зміною
Рис. 2 - Залежність коефіцієнта
внутрішньої енергії, може бути виражена як
різниця сумарної розсіяної енергії, тобто затухання ультразвукових хвиль від
механічної енергії, що підводиться, або кількості циклів для сталей (схема)
витраченої, і енергії, що не бере участь в
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накопиченні втомних пошкоджень, тобто, що виділяється при циклічній деформації у
вигляді тепла. Для визначення пошкоджувальної енергії необхідно виміряти
як витрачену енергію так і енергію, що виділяється у
вигляді тепла.
Випробування різних матеріалів [1] показали, що
сумарна енергія залежить від рівня напружень, проте
пошкоджувальна енергія практично не залежить від
напружень і є величиною постійною (рис. 3).
Магнітний опір є узагальнювальною характеристикою,
що враховує магнітну проникність матеріалу зразка та його
розпушування, виникнення і розвиток втомних тріщин.
[1]. За результатами вимірювань величини індуктивності
котушки, отримані формули для визначення геометричних
розмірів втомної тріщини. Дослідження магнітного опору
дає можливість в процесі випробування прослідкувати стадії
накопичення втомних пошкоджень, зафіксувати момент
виникнення тріщини і характер її розвитку.
Наведені приклади методів дослідження фізикоРис. 3 - Залежність сумарної
механічного стану металів, які працюють в умовах
і пошкоджувальної енергії
циклічного навантажування, не відображають усього
від рівня напруженого стану
спектра сучасних методів неруйнівного контролю, що
можна застосовувати для оцінювання накопиченого втомного пошкодження, проте
дозволяють визначити деякі спеціальні вимоги до діагностичних параметрів під час
оцінювання пошкодження.
У процесі циклічного навантажування значна кількість характеристик стану металів
змінюється не монотонно. Циклічне навантажування супроводжується їх ростом, падінням,
стабілізацією. Такий немонотонний характер еволюції фізико-механічних характеристик
металу зумовлює необхідність постійного їх моніторингу. За умови реалізації такого
моніторингу зазначені методи можуть бути достатньо ефективними. Крім того, цінність
методів на практиці залежить від можливості їх реалізації для конкретних об’єктів. Якщо
оцінка технічного стану проводиться періодично, наприклад, у разі технічного контролю
магістральних трубопроводів, бурильних колон, необхідно використовувати методи,
діагностичні параметри яких змінюються монотонно, відповідно до загального процесу
вичерпання ресурсу.
На окрему увагу в нашому випадку заслуговує та особлиість металів, що при
втомному поширенні макротріщини в околі її контуру формується зона передруйнування,
механічний стан якої при симетричному відносно тріщини навантаженні описується
коефіцієнтом інтенсивності напружень. Так як швидкість v поширення втомної
макротріщини в основному характеризується
процесами, що проходять в зоні передруйнування,
механічний стан якої описується коефіцієнтом
інтенсивності напружень K1, то логічним є
існування залежності між величинами v та K1.
Існування такої залежності підтверджується
результатами експериментальних досліджень [4].
Ця залежність в графічній інтерпретації є Sподібною кривою, яку називають діаграмою
втомного руйнування (рис. 4) [5].
Рис. 4 - Діаграма втомного
Ця крива складається із трьох характерних
руйнування (схема)
ділянок. На першій ділянці зміна швидкості росту
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втомної тріщини відбувається при інтенсивностях напружень, близьких до порогового
значення K0. При значеннях менших K0 ріст тріщини не спостерігається. Це є період
інкубаційного росту тріщини. На другій ділянці залежність зображається майже
прямолінійною ділянкою, а період відповідно характеризується зростанням швидкості
розповсюдження втомної тріщини. В цьому випадку формується стійка зона
передруйнування, що мало залежить від умов випробування. Третя ділянка відповідає
періоду циклічного долому, коли розвиток втомної тріщини проходить при інтенсивностях
напружень близьких до критичних значень. Таким чином, зважаючи на монотонний
характер залежності між величинами v та K1, доцільним є розроблення методів
діагностування нафтогазового обладнання, для яких діагностичними параметрами
слугуватимуть процеси накопичення втомних пошкоджень, що описуються, наприклад,
діаграмою втомного руйнування відповідного матеріалу або безпосередньо виробу.
Більш зручними для використання при діагностуванні нафтогазового обладнання є
залежності, які пов’язують діагностичний параметр із параметром, що добре
контролюється в процесі експлуатації: кількістю циклів навантажування, тривалістю
експлуатації тощо. Такою залежністю для прикладу є зміна амплітуди пластичної
деформації в процесі циклічного навантажування (рис. 5) [6]. Як видно із рисунку,
наведені залежності містять характерні ділянки аналогічні, як для діаграми втомного
руйнування.
Ці залежності придатні для застосування як при безпосередньому діагностуванні
елементів виробів, так і шляхом використання інструментальних методів оцінки
накопиченого втомного пошкодження з допомогою індикаторів втоми. За будь-яких умов
моніторинг індивідуального вичерпання ресурсу є одним із шляхів забезпечення надійної
експлуатації нафтогазового обладнання. У зв’язку з цим проводяться роботи зі створення
інструментальних методів оцінки накопиченого втомного пошкодження. Ці методи
базуються на використанні засобів оцінки залишкового ресурсу, що є індивідуальними
індикаторами втомних пошкоджень [7]. Використання індикаторів можливе у двох
режимах. Першим є варіант використання індикатора як такого, що супроводжує
контрольований об’єкт протягом всього періоду роботи і своїм станом передбачає
руйнування останнього. Другим варіантом є зняття з їх допомогою даних про рівень
навантаженості супроводжуючих елементів, з використанням яких розраховується
залишковий ресурс. Саме цей варіант є більш доцільним при прогнозуванні довговічності,
наприклад, елементів бурильної колони [8].
З використанням згаданих вище індикаторів, запропоновано метод пришвидшеної
оцінки навантаженості різьбових з’єднань бурильних труб у промислових умовах і
прогнозування їх довговічності [8].
Розроблений метод базується на методі „доламування” і використовується для
індикаторів втоми, як об’єктів, призначених для пришвидшеної оцінки ресурсу з’єднань,
контрольованих ними. Індикатор при роботі із контрольованим з’єднанням зазнає дії
експлуатаційного навантаження за встановлений початковий період часу. Після чергового
підйому інструменту індикатор втоми вилучається із контрольованого ним замкового
з’єднання і піддається подальшому випробуванню до остаточної втрати його ресурсу, при
певному навантаженні із одночасною фіксацією тривалості цього періоду. За результатами
випробувань визначається рівень невідомого для нас експлуатаційного навантаження,
діючого в умовах вибою на різьбові з’єднання і індикатори втоми. Саме експлуатаційне
навантаження є важливою величиною і такою, що дає можливість говорити про рівень
навантаженості контрольованих різьбових з’єднань і їх залишкову довговічність.
Важливим моментом у вказаному методі є визначення числа циклів навантажування
індикатора у складі бурильної колони в експлуатаційних умовах.
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Відповідно до діаграми
втомного
руйнування
обов’язковим
для
отримання
належної
точності є забезпечення
реалізації
в
експлуатаційних умовах
процесів, що відповідають
першій ділянці діаграми.
Так як для другої ділянки
характерним
є
формування стійкої зони
передруйнування,
малозалежної від умов
випробування,
то
реалізація в межах цієї
ділянки
процесу
„доламування”
забезпечить
бажану
точність
оцінки
навантаженості, а отже, і
прогнозування залишкової
довговічності.

Рис. 5 - Зміна амплітуди пластичної деформації при
низькочастотному навантажуванні сталі 20. Амплітуди
напружень (МПа): 1–498,9; 2–450; 3–412,6; 4–316,7; 5–250

Висновки. Таким чином, для контролю процесу вичерпання ресурсу елементів
нафтогазового обладнання, необхідним є застосування неруйнівних методів, діагностичні
параметри яких монотонно змінюються протягом всього періоду експлуатації; добре
контролюються в процесі експлуатації за кількістю циклів, тривалістю роботи, тощо;
забезпечують контроль елементів обладнання в зонах, що містять концентратори
напружень. Вибір діагностичних параметрів за вказаними вимогами дає можливість
належної оцінки технічного стану виробу без здійснення постійного моніторингу
характеристик його матеріалу.
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Проведен анализ методов оценки усталости металла на основе прочностных, деформационных и
физических критериев. Установлена целесообразность использования средств контроля,
диагностические параметры которых изменяются монотонно, в соответствии с общим процессом
исчерпания ресурса изделия.
Ключевые слова: метод контроля, диагностический параметр, остаточная долговечность
The analysis of assessment methods based on fatigue strength, deformation and physical criteria. The
expediency of the use of controls, diagnostic parameters which change monotonically, in accordance with the
general process of exhaustion of the resource products.
Keywords: method of monitoring, diagnostic parameters, the residual life.
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АЛГОРИТМ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЛАГИАТА В ПРОГРАММНОМ КОДЕ
Предложен новый алгоритм фильтрации, как часть системы определения плагиата в программном
коде. Исследование посвящено решению задачи отсечки файлов шаблона и фрагментов программного
кода проекта до применения основных алгоритмов оценки подобия.
Ключевые слова: плагиат, программирование, токенизация, синтаксический анализ,
фильтрация.

Введение. Задачей системы оценки идентичности программного кода, является
автоматическое обнаружение (по заданным критериям) того, была ли использована в
программе чужая идея. На практике определенным образом задаются функция близости и
порог, по которым можно определить насколько вероятно, что определенная часть кода
была заимствована [1].
В соответствии с [2], принято выделять следующие подходы к оценке близости программ:
атрибутно-подсчетный, структурный и комбинированный, сочетающий в себе первых два.
Смысл атрибутных методов в численном выражении некоторых признаков
(атрибутов) программы и сравнении полученных чисел для разных программ. Программы
с близкими численными характеристиками атрибутов потенциально похожи. Две
программы считаются похожими, если соответствующие числа из их наборов совпадают
или близки [3], поэтому оценка близости программ сводится к сравнению чисел или
векторов, получаемых путем простого анализа непосредственно исходного кода.
Недостатком атрибутных техник является то, что несвязанные между собой параметры
программы плохо описывают ее в целом. При таком подходе разные программы получают
близкие характеристики [2].
Структурные методы исследуют свойства программы не изолированно, а как бы в
контексте, устанавливают взаимосвязь различных характеристик и их совместное
поведение. Для выделения нужных зависимостей, программа переводится в более
компактное представление (токенизация исходного кода). Классический пример
структурного подхода - построение дерева программы с последующим сравнением
деревьев для разных программ. Недостатком структурных методов является их сложность
и вычислительная трудоемкость. Кроме того, они обычно опираются на синтаксис
конкретного языка программирования [4]. Адаптация метода для другого языка требует
значительных усилий. Сложность реализации алгоритмов, использующих структурные
методы, является платой за точность этих алгоритмов [5].
Комбинированный подход целесообразно использовать для поиска плагиата в
большой базе программ [6]. Для этого на первом этапе с помощью одного из атрибутных
© А. А. КИРИЧЕК, А. А. АМОНС, Г. Г. КИРИЧЕК, 2013

ISSN 2079.5459. Вісник НТУ “ХПІ». 2013. №16(989)

76

методов можно отсеивать заранее непохожие программы. На втором этапе выполняется
более детальное сравнение оставшихся программ каким-либо структурным методом [7].
Таким образом, за счет предварительного несложного анализа сокращается количество
парных сравнений при поиске плагиата, а, следовательно, растет эффективность.
Детекторы плагиата, основанные на этих методах [2] применяются для текстов
исходного кода и не проводят анализ на наличие участков кода и файлов проекта, которые
являются автоматически генерируемыми при создании проекта на основе шаблона. Это
вносит ошибку в результирующий процент сходства проектов.
Постановка задачи. Все текущие алгоритмы ориентированы на поиск плагиата в
коде отдельных файлов. Зачастую проекты, разрабатываемые студентами, состоят из
множества файлов программного кода (один класс – одни файл), чаще всего
использующих стандартные шаблоны [8].
Актуальность и целесообразность данного исследования заключается в
необходимости уточнения текущих алгоритмов определения повторного использования
программного кода, за счет применения к разработанному проекту алгоритма фильтрации,
запускаемого на этапе импортирования в систему. Благодаря реализации такого алгоритма
появится инструмент, позволяющий импортировать в систему проект целиком и получать
более высокую точность оценки наличия в нем плагиата без учета кода, который
генериуется средой разработки и является стандартным.
В данной работе рассматривается решение поставленной задачи для проектов,
написанных на языке программирования C# [5]. Большая часть кода простейших программ
на С# имеют практически идентичную реализацию в связи с тем, что они созданы на
шаблонах проектов предлагаемых средой разработки.
Для выделения уникальной составляющей, выполненного студентом задания, следует
применить отсеивание. Удаление из исследуемого проекта файлов программного кода
шаблона позволит оценить изменения, внесенные конкретным разработчиком. Без такого
отсеивания очень часто получаются работы очень сильно похожие (до 60-80%) за счет
того, что автогенерированный код в обоих проектах идентичен и имеет большой процент
по отношению коду, написанному вручную.
Алгоритм фильтрации шаблонного кода. Реализация предложенного алгоритма
фильтрации состоит из двух частей. Первая
исключает определенные файлы из проекта,
являющиеся частью предопределенных шаблонов,
на основе которых он был создан.
Вторая полностью исключает или существенно
уменьшает вклад в общий процент подобия
участков
кода,
которые
соответствуют
определенным шаблонам среды Visual Studio, либо
реализации
паттернов
проектирования[1].
Комплексное применение данных методов позволит
повысить точность последующей оценки подобия
программного кода.
Алгоритм
обработки
проекта,
перед
проведением его анализа, представлен на рис.1.
Его суть в проведении фильтрации шаблонных
файлов проекта. Основные этапы для всех файлов
кода,
включают
в
себя
выполнение
последовательности операций, состоящей из:
удаления комментариев, автоформатирования,
Рис.1 - Алгоритм обработки
токенизации, а также поиска и исключения
проекта перед анализом на плагиат
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шаблонных токенов.
На первом этапе отсекаются файлы, которые содержат только автогенерированный
код. После фильтрации файлы одного проекта связываются в один большой блок файлов
для дальнейшей обработки. Далее для каждого файла в блоке выполняется
последовательно удаление комментариев и автоформатирование кода к единому стилю.
Это позволяет в дальнейшем сократить количество несущественных токенов. После
форматирования кода выполняется его токенизация. Для полученных токенов на
следующем шаге на основе шаблонов токенов и формальных правил выполняется поиск
шаблонных токенов в наборе и исключение их.
На выходе данного алгоритма мы получаем токенизированное представление проекта
из которого исключены стандартные и шаблонные токены, что позволяет выделить из
массы программного кода существенные для последующей оценки части.
Реализация алгоритма. В процессе получения информации о заимствовании
определенных участков программного кода в разработанных проектах, имеется
возможность произвести их оценку и представить отчет об использовании идентичных
файлов ресурсов, либо отдельно взятых модулей приложения. Это даст возможность
преподавателю более точно оценить уникальный вклад студента в решении, поставленной
перед ним задачи [7].
Для исключения файлов шаблонных проектов, используется метод поиска в каталоге
проекта предопределенных файлов, входящих в состав каждого шаблона.
Предустановленные в среду разработки шаблоны можно дополнять пользовательскими,
которые становятся доступны при создании нового проекта.
Для примера можем рассмотреть шаблон WPF MVVM project template. Структура
данного шаблона предоставлена на рис. 2.
Проект включает в себя список файлов, которые должны быть исключены из
проверки, но только при соблюдении условия, что в них не вносятся изменения в процессе
разработки самого программного проекта.
Данный метод можно применять к любому типу
шаблонов.
При
необходимости
можно
проанализировав
информацию
о
вычитании
определенных шаблонных файлов из проекта
предоставить отчет о проценте использования
стандартных шаблонов.
Шаблоны импортируются в систему путем
добавления проекта созданного на их основе без
внесения каких бы то ни было изменений. Система
хранит информацию о файлах в виде названий и
контрольных сумм.
После того, как не подлежащие изменению файлы
исключены из проекта, необходимо проанализировать
все оставшиеся файлы проекта на наличие фрагментов
кода, состоящих из стандартных шаблонов.
Первым этапом подготовки файла к исследованию
является проведение его очистки от комментариев.
Наличие подобия данных участков не должно Рис.2 - Структура шаблона для
создания проекта
оказывать
влияние
на
общее
оценивание
разработанного проекта.
В данном случае исключению подлежат блочные и строковые комментарии. Ниже
приведен код программы, выполняющий очистку комментариев с учетом исключений:
public string DeleteComments(string input)
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{
var blockComments = @"/\*(.*?)\*/";
var lineComments = @"//(.*?)\r?\n";
var strings = @"""((\\[^\n]|[^""\n])*)""";
var verbatimStrings = @"@(""[^""]*"")+";
return Regex.Replace(input, blockComments + "|" + lineComments + "|" + strings + "|"
+ verbatimStrings,
me =>
{
if (me.Value.StartsWith("/*") || me.Value.StartsWith("//")) return
me.Value.StartsWith("//") ? Environment.NewLine : "";
// Keep the literal strings
return me.Value;
},
RegexOptions.Singleline);
}
Обязательным является выполнение этапов автоформатирования кода. Данная
процедура необходима для расстановки интервалов между операторами. В результате ее
применения исключаются ошибки при проведении процесса токенизации и,
соответственно, уменьшается сложность реализации самого процесса.
Выполнить процесс автоформатирвания можно, воспользовавшись средствами
Microsoft Visual Studio. Для этого используется библиотека EnvDTE.dll. Это COM
библиотека, она содержит объекты и элементы для автоматизации ядра Visual Studio. Ниже
приведен код, позволяющий выполнить команды автоформатирования для нужного файла:
addedItem = project.ProjectItems.AddFromTemplate(file.FullName, fileName);
addedItem.Open(Constants.vsViewKindCode);
addedItem.Document.Activate();
addedItem.Document.DTE.ExecuteCommand("Edit.FormatDocument");
addedItem.SaveAs(file.FullName);
Далее необходимо удалить из файлов шаблонные участки кода. Этого можно достичь,
исключив токенизированные представления этих фрагментов. Рассмотрим шаблон проекта
Windows Presentation Foundation:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
namespace WpfApplication2
{
public partial class MainWindow : Window
{
public MainWindow()
{
InitializeComponent();
}
}
}
Далее приведем токенизированное представление этого фрагмента программы.
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Допустим, что определению области имен соответствует токен а, модификаторам
public и partial токены b и c, а ключевому слову class токен e, тогда вложенный токен будет
иметь вид:
a{bcd{b}}},
который при указании k-грамма, будет приравниваться одному символу. Например, если
k=3, то он будет иметь вид (рис. 3), где a{bcd{b}} – первый символ, k – второй, m – третий.
Этот фрагмент кода повторяется для многих
файлов в проекте при условии, что они используют
паттерн проектирования Model-View-ViewModel.
Данный паттерн проектирования используется
для разделения модели и её представления. Это
Рис.3 - Вложенный токен
необходимо для осуществления их независимости
друг от друга в процессе внесения в них изменений. Например, когда программист задает
или корректирует логику работы с данными, а дизайнер, соответственно, вносит
изменения в работу с пользовательским интерфейсом.
Таким образом, эти повторяемые фрагменты кода могут повысить процент подобия
двух абсолютно разных программных проектов. Из этого следует, что их необходимо тоже
исключить из процесса проведения проверки на наличие плагиата в программном коде.
Если же подобные файлы содержат логику обработки событий, то они должны
принимать участие в процессе проведения оценки уровня подобия. Пример сигнатуры
метода приведен ниже:
private void btnSave_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
}
При этом содержание файлов с расширением “.xaml.cs” должно быть
проанализировано на наличие единственного составного токена.
Автоматически генерируемые файлы с расширением “.Designer.cs” также должны
быть исключены из процесса проведения анализа программного кода, если их содержимое
соответствует уже предопределенному токену. Пример кода такого файла приведен ниже:
namespace WpfApplication2.Properties
{
[global:: System.Runtime.CompilerServices. CompilerGeneratedAttribute()]
[global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute(
"Microsoft.VisualStudio.Editors.SettingsDesigner .SettingsSingleFileGenerator",
"11.0.0.0")]
internal sealed partial class Settings : global::
System.Configuration.ApplicationSettingsBase
{
private static Settings defaultInstance = ((Settings)(global::System.
Configuration.ApplicationSettingsBase.Synchronized(new Settings())));
public static Settings Default
{
get
{
return defaultInstance;
}
}
}
}
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На рис. 4 изображена
структурная
схема,
выполнения
процесса
обработки файлов проекта.
Импортируя
проект
мы
выделяем те из файлов,
которые не соответствуют
шаблонным.
Правила
фильтрации
файлов
определяют к каким форматам
файлов
будет
применен
Рис.4 – Структурная схема процеса обработки файлов
алгоритм фильтрации.
На данном этапе отсеиваются файлы ресурсов, изображений и т. д. если они являются
частью одного из известных шаблонных проектов. Результирующий перечень файлов
разделяется на две группы. Одна включает файлы ресурсов, вторая файлы программного
кода для дальнейшей обработки.
Файлы программного кода подвергаются процедуре удаления комментариев и
автоформатированию. Далее производиться преобразование программного кода в
токенизированное представление и производится поиск шаблонных токенов, в результате
чего получается множество токенизированых представлений файлов проекта.
Полученный перечень файлов ресурсов и множество токенизированых представлений
файлов предоставляется системе оценки плагиата в программном коде для дальнейшего
анализа.
Выводы. В результате проведенного исследования предложен подход к
предварительной обработке програмного проекта перед оценкой подобности програмных
проектов. Решена задача отсечки файлов шаблона и фрагментов программного кода, в
разработанных программных проектах, до применения основных алгоритмов оценки
подобия.
Полученный алгоритм обеспечивает исключение из проекта неизменяемых
фрагментов кода, являющихся шаблонами, в результате чего увеличена точность
определения наличия плагиата в программном коде. Также при подготовке файлов проекта
к последующему анализу на плагиат в данный алгоритм включены, пошагово, процессы
автоформатирования и удаления из кода комментариев. Данный алгоритм фильтрации
реализовывается как часть системы определения плагиата в программном коде,
разработанных студентами проектов. Система разрабатывается на платформе .Net
Framework 4.0 для проектов на C#. В системе собраны правила фильтрации кода для
проектов Visual Studio 2012. Разработка системы ведется на кафедре АУТС НТУУ «КПИ».
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Запропоновано новий алгоритм фільтрації, як частина системи визначення плагіату в
програмному коді. Дослідження присвячено вирішенню задачі відсічення файлів шаблону і фрагментів
програмного коду проекту до застосування основних алгоритмів оцінки подібності.
Ключові слова: плагіат, програмування, токенізація, синтаксичний аналіз, фільтрація
A new filtering algorithm, as part of the system definition plagiarism in the program code. Research is
devoted to the task of clipping template files and program code fragments from the project before applying
the basic algorithms for the assessment of similarity.
Keywords: plagiarism, programming, tokenization, parsing, filtering.

УДК 621.391
В. В. КОРЧИНСКИЙ, канд. техн. наук, доц., ОНАС им. А.С. Попова, Одесса
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ НА ОСНОВЕ
ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ И
ТАЙМЕРНЫХ СИГНАЛОВ
Для конфиденциальной системы связи многопользовательского доступа предложен метод
формирования группового сигнала на основе псевдослучайной перестройки рабочей частоты и
таймерных сигналов.
Ключевые слова: таймерный сигнал, псевдослучайная перестройка рабочей частоты.

Введение. Одним из возможных направлений повышения скрытности передачи в
конфиденциальных системах связи является использование методов кодирования и
передачи данных на основе расширения спектра информационного сигнала с помощью
псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ) [1].
Известно [1], что метод ППРЧ позволяет решать задачи по обеспечению
энергетической скрытности передачи сигнальных конструкций на первом уровне
эталонной модели OSI. Немаловажным показателем по обеспечению конфиденциальности
передачи является структурная скрытность используемых сигнальных конструкций. Этот
показатель должен противостоять мерам, которые направлены на распознавание формы
сигнальных конструкций, если станцией НСД решена проблема обнаружения факта
передачи и перехвата сообщений. В [2-5] была дана оценка структурной скрытности
таймерных сигнальных конструкций (ТСК), что позволило сделать вывод о
целесообразности их применения в конфиденциальных системах связи. В [6] показана
возможность совместного применения метода передачи ППРЧ и ТСК для задачи
повышения скрытности передачи сигнальных конструкций.
Дальнейшее развитие метода [6] определяется актуальностью повышения пропускной
способности каналов связи при передаче конфиденциальной связи.
Целью работы. Целью работы является разработка метода формирования группового
сигнала на основе совместного использования ППРЧ и ТСК при построении
конфиденциальной системы связи многопользовательского доступа.
Метод построения группового сигнала. В системе ППРЧ заложена технология
преднамеренного расширения спектра информационного сигнала при его передаче, в
© В. В. КОРЧИНСКИЙ, 2013
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результате чего происходит существенное уменьшение уровня спектральной плотности
сигнала, что затрудняет обнаружение факта работы системы связи и перехват
передаваемых сообщений средствами НСД [1]. На приеме при выделении
информационного сигнала выполняется обратная операция по восстановлению исходной
полосы частот, занимаемой сигналом-переносчиком сообщений.
В такой системе рабочая частота сигнала перестраивается в широких пределах
выделенного для связи частотного диапазона в соответствии с псевдослучайным кодом,
известным только на приемной стороне.
При разработке метода формирования группового сигнала на основе совместного
использования ППРЧ и ТСК учитываются особенности быстрой и медленной ППРЧ, а
также порядок использования рабочих частот. В системе с быстрой ППРЧ время передачи
на одной частоте tпер равно или меньше длительности информационного элемента ( tпер  t0 ).
Если tпер  t0 , то такая ППРЧ является медленной. Если в каждый момент времени передача
ведется на одной частоте, то ППРЧ является последовательной. При параллельной ППРЧ
передача ведется одновременно на нескольких частотах [1].
База сигналов с ППРЧ характеризует расширение спектра
B

f прч
Fc

,

(1)

где f прч – ширина используемого для передачи диапазона частот; Fc – ширина спектра
передаваемого сигнала.
Для современных систем передачи информации характерным является то, что в
используемых сигнальных конструкциях информация содержится в информационном
параметре на фиксированном интервале найквистового элемента t 0 . Конструкция
таймерного сигнала имеет несколько временных отрезков Tи = t0 + Δ×l ( l  0, 1, 2, 3, … ),
длина которых не меньше найквистового элемента t0  1 Fc ( Fc – ширина спектра
информационного сигнала) и кратна временному отрезку Δ= t0/s (s  2, 3, … k). Значение s
показывает, насколько Δ меньше по отношению к t0. Такое ограничение на расстояние
между значащими моментами модуляции (ЗММ) обеспечивает устранение
межсимвольных искажений сигнальных конструкций. Сигнальная конструкция
таймерного сигнала строится на интервале времени
Tc = nt0,
(2)
где t0 – длительность элементарной посылки разрядно-цифрового кода (РЦК); n –
количество элементов t0. Число переходов i в ТСК может быть различным и меняться в
пределах i  1, 2, ..., n  1 .
Структурная
и
информационная
скрытность
передаваемых
сообщений
обеспечивается за счет их шифрования таймерными сигналами, а задаваемый ансамбль
реализаций Aтск
можно менять во времени. Таким образом, выбор необходимых значений
j
s , n и i [3, 4] используется при решении различных задач помехозащищенности:
помехоустойчивости [ ] и скрытности передачи [ ].
Например, для формирования различных множеств Aтск
могут рассматриваться
j
сигнальные конструкции с постоянным или различным числом переходов. Ансамблю
реализаций ТСК с постоянным числом ЗММ для заданного значения s на интервале n
соответствует выражение [2]
Aтск
j i  const  
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Также возможно построение различных множеств Aтск
j , которые отличаются числом
элементов n. Варьирование значениями s , n и i позволяет от одного сеанса связи к
другому менять исходное множество Aтск
j , что повышает структурную и информационную
скрытность
передаваемых
сигнальных конструкций [2,
3].
На
рис.
приведены
временные
диаграммы,
поясняющие
алгоритм
формирования
группового
сигнала с помощью ППРЧ
 f ппрч-гр t  на основе ТСК
Для
упрощения
xl t  .
рассмотрено
четыре
индивидуальных канала. Так
как длительность импульсов
таймерных
сигналов
Tи
кратна элементу  , то выбор
времени передачи несущего
сигнала одной частоты f z
Рис. - Формирование группового сигнала f ппрчгр на
может быть организован с
интервале времени Tc = nt0 для четырех индивидуальных
учетом равенства t пер   .
каналов x1 (t ) … x4 (t ) при совместном использовании
В ТСК переход из
ТСК и ППРЧ
состояния «0» в «1» и
наоборот зависит от числа  в Tи, поэтому для обозначения перехода ЗММ каждому
индивидуальному каналу 1, 2, 3, 4 присваиваются фиксированные частоты f 6 , f 7 , f 8 , f 9 ,
соответственно. Для обозначения окончания сигнальной конструкции используется
несущая с частотой f10 в любом канале. Предполагается, что организуемая система связи
является синхронной, а длина ТСК одинаковая для всех каналов.
Как видно из рис. 1 формируемый групповой сигнал по порядку используемых частот
в различные интервалы времени применяет последовательную или параллельную ППРЧ.
Для фиксирования смены полярности фронтов ТСК регистрирующие устройства
каждого индивидуального приемника находятся в постоянном ожидании приема
соответствующих сигналов. Например, приемник первого канала настроен на постоянное
ожидание сигналов с частотой f 5 и f10 . Сигналы с частотой f 1 , f 2 , f 3 и f 4 формируются
по псевдослучайному закону, который известен каждому приемному устройству данной
сети связи с ППРЧ.
Выводы. Предложенный метод формирования группового сигнала на основе
совместного использования ППРЧ и ТСК позволяет организовать систему связи
многопользовательского доступа для передачи конфиденциальной информации.
Дальнейшее исследование рассмотренной задачи должно быть направлено на выбор
оптимальных параметров ППРЧ и ТСК для формирования сигнальных конструкций с
заданными показателями качества.
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Для конфіденційної системи зв'язку багатокористувацького доступу запропоновано метод
формування групового сигналу на основі псевдовипадкової перебудови робочої частоти і таймерних
сигналів.
The method of forming group signal based on pseudo-random adjustment of operating frequency and
timer signal is proposed for the multiuser access confidential communication system.
Keywords: timed signal pseudorandom restructuring frequency.
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ОПТИМІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРИ WEB-СИСТЕМ
Проведено дослідження існуючих на даний момент архітектур Web-систем, виявлено їх переваги та
недоліки. Запропоновано удосконалення Onion-архітектури, що дає змогу зменшити використання
ресурсів та підвищити її швидкодію.
Ключові слова: багаторівнева архітектура, Onion-архітектура, Web-архітектура, Web-системи,
вирішення залежностей (dependency injection), інверсія контролю, рефлексія.

Введення. Проектування складних систем у вигляді Web-додатків з кожним роком
займає все більшу частину на ринку програмного забезпечення. В наш час все більше
компаній надають свої послуги через Інтернет. Як наслідок, користуються попитом
програмні системи, створенні у вигляді Web-сайтів. Прикладом таких систем можуть бути
Web-ресурси з надання кредитів, надання послуг обслуговування пасажирів, банківських
послуг, внутрішні сайти компаній і системи менеджменту.
При проектуванні складних Web-систем необхідно враховувати наступні фактори:
- орієнтованість на довготривалий строк експлуатації;
- забезпечення взаємодії з джерелами ресурсів різного роду (бази даних різних типів,
файлові системи, платіжні системи, використання сторонніх сервісів);
- стійкість до модифікацій після випуску завершеного продукту;
- легкість в нарощуванні функціоналу.
Розробка таких Web-систем потребує детального проектування на рівні створення
концепції, правильного вибору архітектури та платформи для її реалізації. Якщо не
поставитись до проектування архітектури Web-системи належним чином, то під час
розробки можуть виникнути проблеми з тестуванням, а після випуску завершеної системи
- труднощі в модифікації чи заміні модулів. Це стає причиною збільшення витрат часових
© С. І. ШАПОВАЛОВА, О. І. ЛАЗУРЕНКО, 2013
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та людських ресурсів. Тому оптимізація архітектури складних Web-систем для
зниження об’єму ресурсів, потрібних для розробки та експлуатації програмної системи, є
актуальним завданням.
Мета роботи. Метою роботи є оптимізація Onion-архітектури для прискорення
завантаження сторінок і зменшення ресурсоємності розробки складних Web-систем.
Аналіз останніх досліджень. Найбільш розповсюдженими архітектурами, що
застосовуються на практиці, є:
- багатошарова архітектура (реалізована з використанням шаблону MVC (Model View - Controler / Модель - Вигляд - Контролер) чи MVP( Model - View - Presenter /
Модель - Вигляд - Презентер );
- onion-архітектура (може містити шаблон MVC на рівні інтерфейсу користувача).
Багатошарова архітектура виникла з міркувань розподілу коду на окремі частини для
полегшення проектування та реалізації складних систем. Проте, незважаючи на переваги,
великим недоліком такої архітектури є те, що бізнес- логіка тісно переплетена з сервісами
доступу до зовнішніх джерел даних, таких як база даних, різні Web-сервіси та ін. Для
ліквідації цього недоліку в 2008 році Джеффрі Палермо (Jeffrey Palermo) була
запропонована Onion-архітектура [1]. Вона має ряд переваг у порівнянні з багатошаровою
архітектурою:
- винесення бази даних у зовнішні сервіси;
- низька зв’язність рівнів системи;
- розподіленість між сервісами;
- можливість автоматичного тестування.
Концепція існуючих архітектур Web-систем. Традиційна багатошарова архітектура
дозволяє проектувати Web-системи у вигляді двонаправленого ланцюга зображеного на
рис. 1, [2].
Основним елементом такої архітектури є база даних, яка через рівень бізнес-логіки,
логіки представлення та допоміжні сервіси взаємодіє з інтерфейсом користувача .
Багатошарова архітектура є хорошим рішенням для побудови Web-сайтів. Її можна
реалізувати на будь-якій платформі та мові програмування. Вона дозволяє розділяти код
програми на логічні фрагменти – рівні, що в свою чергу спрощує проектування
програмної системи. Проте, незважаючи на зазначені переваги багатошарової архітектури,
її застосування у великих проектах має
Користувачі
Зовнішні системи
ряд недоліків:
- всі рівні в даній архітектурі тісно
Рівень представлення
пов’язані та часто переплітаються між собою;
- внаслідок міцного зв’язку між рівнями
Рівень бізнес-логіки
ускладнюється тестування окремих рівнів під
Рівень доступу до даних
час розробки програмної системи;
- весь додаток
будується
навколо
База даних
певної бази даних, і при необхідності її
Сервіси
заміни модифікації підлягає велика частина
самої системи;
добудовування нових сервісів завжди
Рис. 1 - Схема багатошарової архітектури
зачіпає проміжні рівні такої архітектури.
Onion-архітектура дозволяє уникнути цих недоліків. Внаслідок
використання
інтерфейсів та технології вирішення залежностей DI (dependency injection) виходить
мінімально зв’язний код, який легко піддається модифікації, тестуванню та дозволяє
побудувати весь додаток навколо абстрактних сутностей моделі домену, а не навколо
певної бази даних. В такій архітектурі база даних розміщена як сторонній ресурс.
Концептуальна схема Onion-архітектури зображена на рис. 2, [3].
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Особливістю такої архітектури є те, що будь-який
зовнішній шар може безпосередньо викликати будь-який
внутрішній шар. В традиційній багаторівневій
архітектурі поточний шар може викликати тільки шар
безпосередньо з ним пов’язаний. Це один з ключових
моментів, який робить Onion-архітектуру відмінною від
традиційної багаторівневої архітектури. Інфраструктура
Onion-архітектури винесена в зовнішній шар, де немає
прив’язаної до неї бізнес-логіки. Код, який взаємодіє з
базою даних, буде реалізовувати інтерфейси ядра. Таким
Рис. 2 - Схема Onionчином, можна модифікувати код в будь-якому
архітектури
зовнішньому шарі, не змінюючи нічого в ядрі додатку.
Тести в такій реалізації також винесені в зовнішній шар, тому не виникає труднощів у
тестуванні будь-якого внутрішнього шару, включаючи інтерфейс користувача та код
інфраструктури.
Такий підхід до архітектури додатків гарантує, що ядро додатку не змінитися при:
- зміні інтерфейсу користувача;
- зміні способу доступу до даних;
- модифікацій Web-служб;
- зміні методів введення-виведення інформації.
Onion-архітектура якнайкраще підходить для проектування великих і складних
проектів. Вона дозволяє спроектувати систему таким чином, що модифікація коду
впродовж життєвого циклу продукту вимагає мінімум затрат та зусиль. Реалізація цієї
архітектури можлива лише на платформах, де підтримується технологія вирішення
залежностей DI (Net, Java, PhP, Perl, Python).
Однак суттєвими недоліками Onion-архітектури є:
- неможливість автоматичної реєстрації всіх залежностей в DI контейнері і, як
наслідок, недотримання чіткої залежності від верхніх шарів до нижніх;
- використання повільних DI контейнерів.
Реєстрація залежностей в Onion-архітектурі. Реєстрація залежностей в Onionархітектурі, запропонованій розробниками [4], відбувається за схемою, зображеною на рис.
3. Для додавання модуля в Web-систему потрібно внести інформацію про новий інтерфейс
та його реалізацію в модуль вирішення залежностей. Це створює додаткові залежності між
рівнями архітектури та модулями. Ілюстрація цих залежностей показана на рис. 4.

Рис. 3 -Схема реєстрації залежностей при
створенні нового модуля за традиційною
Onion-архітектурою

Рис. 4 - Схема залежностей між модулями в
традиційній Onion-архітектурі

При такій реалізації Onion-архітектури залежність між проектами не виконується
чітко від зовнішніх шарів до внутрішніх, що є своєрідним порушенням ідеології самої
архітектури. До того ж, при великій кількості зовнішніх модулів у системі, реєстрація
залежності способом безпосереднього внесення модифікацій до модуля вирішення
залежностей створює додаткові незручності.
Для усунення цього недоліку пропонується скористатись рефлексією [5]. Вона
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дозволяє дізнатись
назви
класів
та
інтерфейсів, не встановлюючи залежність на
інші проекти. Переглянувши збірки проекту
в автоматичному режимі, можна без проблем
знайти визначений клас, який реалізує деякий
інтерфейс та встановити залежність між
ними. Щоб здійснити модифікації в Onionархітектурі, потрібно внести зміни в модуль Рис. 5 - Схема реєстрації залежностей
при створенні нового модуля за
вирішення залежностей. Внаслідок цього
модифікованою Onion-архітектурою
процес додавання нового модуля буде мати
вигляд, зображений на рис. 5.
За новою схемою при додаванні модуля не потрібно вносити зміни в модуль
вирішення залежностей. Схема залежностей між проектами в модифікованій Onionархітектурі зображена на рис. 6.
Лише додається інтерфейс в ядро програми
та його реалізація до зовнішнього модуля.
Залежності в модифікованій архітектурі
чітко направлені від зовнішніх шарів до
внутрішніх; відсутні залежності
між
модулями на одному рівні. Це дозволяє
створювати модулі у вигляді окремих
проектів дійсно незалежними один від
одного. Вони можуть бути модифікованими
чи заміненими на інші без втручання в код Рис. 6 - Схема залежностей між модулями
в модифікованій Onion-архітектурі
ядра, інтерфейсу користувача чи модуля
вирішувача залежностей.
В запропонованій розробниками реалізації Onion-архітектури [4], використано спосіб
вирішення залежностей за допомогою Ninject [6], Autofac [7] та CastleWindsor [8]
фреймворків, проте, як показують дослідження [9], вони є повільними, що негативно
відображається на завантаженні сторінок. В цих же дослідженнях показано, що одним з
найшвидших DI контейнерів є SimpleInjector. Залежності кожним з контейнерів були
вирішені 1000000 разів. Результат вимірювання часу вирішення залежностей
представлений в табл.1 [9] .
Таблиця 1 - Порівняння швидкості вирішення залежностей DI контейнерами
Контейнер
Без контейнера
AutoFac 3.0.1
Ninject 3.0.1.10
SimpleInjector
2.0.2
Windsor 3.2.0

Час вирішення залежностей в різних режимах, мс
Одиночний (Singleton) Тимчасовий (Transient) Змішаний (Combined)
74
70
80
827
7745
75

2078
21436
102

5192
57453
106

483

2465

7715

Щоб збільшити швидкодію вирішення залежностей в модифікованій Onionархітектурі замість Ninject використаємо SimpleInjector. Таким чином, ліквідується другий
недолік - використання повільних DI контейнерів.
Апробація модифікованої Onion-архітектури. Для доведення переваги
запропонованих модифікацій Onion-архітектури було виконано такі завдання:
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- створення сервісу отримання, редагування та збереження даних для порівняння
ресурсоємності додавання модулів у систему (використано стандартну базу даних
Northwind [10]);
- розробка тестової сторінки циклічних вирішень залежностей, для можливості
наглядної демонстрації приросту швидкості завантаження Web-сторінок.
Тестова задача була випробувана на Onion-архітектурі розробників та модифікованій
Onion-архітектурі. Вимірювався час розв’язання залежностей у відповідності до їх
кількості. Результати випробувань наведені в табл. 2.
Таблиця 2 - Порівняння швидкості вирішення залежностей у звичайній та
модифікованій Onion-архітектурі
Час залежностей вирішення, мс

Кількість

Onion-архітектура, запропонована розробниками
Модифікована Onion-архітектура

10

1000

6,0233
1,0002

251,0324
25,0208

10000

100000

2601,3427 25775,2364
328,0405 2380,2977

Використання SimpleInjector DI контейнера дозволило прискорити вирішення
залежностей та швидкість завантаження сторінок, а автоматизація реєстрації залежностей
полегшити внесення модифікацій до системи.
Запропонована оптимізація Onion-архітектури була апробована при створені Webсистеми моніторингу характеристик метеоумов на території розташування АЕС.
Висновки.
1. Проведено аналіз існуючих архітектур Web-систем. Обґрунтовано необхідність
оптимізації Onion-архітектури.
2.
Запропоновано модифікацію Onion-архітектури для зменшення залежностей
між модулями, що дозволяє прискорити швидкодію роботи Web-системи, а також зменшує
ресурси при розробці та модифікації системи .
3.
Розроблено завдання обчислювальних тестів. Виконано тестові завдання для
Onion-архітектури, запропонованої розробниками, та модифікованої Onion-архітектури.
4.
Результатами проведених випробувань доведено ефективність використання
модифікованої Onion-архітектури. Час розв’язання залежностей в модифікованій Onionархітектурі на порядок менший, ніж в архітектурі, запропонованій розробниками.
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Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОГО КОДЕКСУ ІНЖЕНЕРІВ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В статті порушена проблема необхідності формування кодексу комп’ютерної етики, його складових
елементів. Досліджено процес формування кодексів професійної діяльності фахівців програмного
забезпечення, зокрема закордонний досвід. Проаналізовано основні засади формування етичних норми
діяльності у сфері інформаційних технологій.
Ключові слова:фахівець ІТ-відділу, програмне забезпечення, кодекс етики, цінності,
корпоративна культура, етичні норми, професійна діяльність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ще в 1972 році визначалося, що
«проблема психологического изучения систем «человек-компьютер» носит не только
междисциплинарный, но и межотраслевой характер» [4]. Це вивчення розвивалося по
різних напрямах. Зокрема, вивчалася взаємодія людини і комп’ютера як «людина-знакова
система» і створюваний при цьому образ світу [2, 6]. В цих дослідженнях підкреслювалося
сприйняття комп’ютера як живої істоти,наділеної антропоморфними рисами. Так,
розглядалися основні аспекти взаємодії людини і комп’ютера – анонімність,
регресія, створення стереотипів, реакції перенесення. Виділялися різні типи
персоніфікації комп’ютера, пов’язані з глибинними людськими комплексами. З появою і
розвитком мережі Інтернет багато досліджень присвячено феномену інтернет-залежності,
взаємодії людей в мережі Інтернет. Розроблення психологічної тактики і стратегії
створення програмних продуктів спиралися на дослідження, що розкривають структуру
мислення людини при рішенні творчих задач.
Постановка завдання. У коло питань дослідження психології програмування входять
діяльність програміста,психологічні закономірності прийому і перероблення інформації,
функціонування психічних прийомів пам’яті і мислення у програміста, його
працездатності, питання професійного відбору. Розвиток інформаційних технологій,
зв’язаних із застосуванням персональних комп’ютерів, відбувається з великою швидкістю.
Але в цьому розвитку можна виділити окремі етапи, відповідні своєрідним
поворотним моментам розв’язання кризи програмування і переходу на новий рівень.
Радикальним рішенням проблем кризи програмування по черзі оголошувалися пошук
кращої мови програмування (1960-іроки), технології програмування (1970-і роки),
інструментарію програмування (1980-і роки), систем якості (1990-і роки) [3].
© В. О. ЛІЩИНА, 2013
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І лише центральному та ключовому фактору - фігурі самого програміста - увага
майже не приділялася. А коли змінюються технічні аспекти – змінюються психологічні
підходи до рішення задач, складається інша ментальність людей, що працюють в рамках
тієї або іншої технології. Ряд авторів [1, 3] визначають принаймні три «моделі»
автоматизованої обробки даних (АОД) – персональну(настільну), офісну і промислову
(корпоративну). А.С. Дерев`янко, М.Н. Солощук [3] розрізняють ці моделі по ряду
характеристик: набору вирішуваних задач і областям застосування; застосованим
технічним і програмним засобам;технологією виготовлення програмних продуктів і їх
вихідними характеристиками; набором знань, навиків, умінь і ментальністю фахівців, що
працюють в рамках тієї або іншої моделі. Ми хочемо звернути увагу на останню
характеристику,яка залишається зовні сфери уваги більшості авторів, і виявити її основні
ознаки на прикладі колективу програмістів в системі ОВС.
Виклад основного матеріалу. Виробництво й використання комп’ютерних програм є
тепер масовою діяльністю: як засвідчує статистика, розробленням програм зайнято майже
сім мільйонів людей, а тих, хто активно використовує програмні системи у своїй
діяльності за фахом, нараховують десятки мільйонів. Програмні системи набули статусу
соціально значущого фактора, який впливає на безпеку та добробут суспільства.
За таких обставин світове суспільство прийшло до висновку, що технологія
виробництва програм потребує свого оформлення як самостійний інженерний фах, який
має забезпечити у світі відповідний кадровий потенціал для обсягу програмних розробок,
що постійно зростає. За чотири десятиріччя досвіду з програмування створено передумови
для такого оформлення, і тепер ми можемо спостерігати інтенсивний процес визначення
нового фаху, котрий названо програмною інженерією.
За матеріалами сайту www.dw.de Німеччині бракує десятків тисяч ІТ-фахівців. Вищі
навчальні заклади не встигають готувати потрібну кількість програмістів. Шанс для
українців? Звичайно. Але чи всі сьогоднішні програмісти готові працювати у країнах з
іншою ментальністю. Врешті корпоративна культура в ІТ-відділах буває дуже різною.
Оскільки, корпоративна культура – це система норм і цінностей, характерних для
організації, то вона визначається сукупністю властивих тільки їй філософії, цінностей,
понять, очікувань, поглядів, норм і включає такі складники: регулятори поведінки
(організаційні ритуали, церемонії, мова); панівні внутрішні організаційні цінності (які
поділяє більшість членів організації); специфічна філософія, що обумовлює стосунки
працівників і клієнтів; неписані правила встановлення взаємин між членами організації;
імідж організації, що формується поведінкою працівників у зовнішньому середовищі. У
будь-якій компанії є своя корпоративна культура. Копіювати чиюсь корпоративну
культуру складно Формування її залежить і від специфіки діяльності організації. Звичайно,
сформувати корпоративну культуру за зразком Google: демократична, дружелюбна
атмосфера, гнучкий графік роботи, велика кількість мотиваційних факторів, починаючи з
безкоштовного кафе, завершуючи лекціями на цікаві теми протягом робочого дня,
незважаючи на об’єднувальну специфіку бізнесу, українським ІТ-компаніям сьогодні не
під силу. Олександр Федченко, директор компанії «Інком» говорить, що «коли основним
активом бізнесу є люди, їх інтелект, ідеї, то доволі важно цих людей обмежити певними
суворими рамками, звідси і цілком закономірна демократичність в ІТ- компаніях» [2].В
одних люди працюють виключно в межах посадових інструкцій, в інших існують більш
демократичні засади. Проте саме з елементами корпоративної культури тісно пов’язане і
питання корпоративного кодексу, ключовим якого є аспект професійної етики.
Під професійною етикою прийнято розуміти історично сформовану сукупність
моральних приписів, норм, кодексів, оцінок, наукових теорій про обов´язкову поведінку
представника певної професії, його моральні якості, що випливають із соціальних функцій
і обумовлені специфікою трудової діяльності. Професіоналізм як здатність людини до
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виконання доцільної діяльності, перетворюючої світ, не можна розуміти вузько - лише
тільки з точки зору володіння певною майстерністю. Потрібен ширший підхід, який
включав би духовно-моральнісні характеристики людини, без яких неможливе найбільш
ефективне виконання професійної діяльності. Професійна етика має своїм завданням на
основі методології етики обґрунтувати певну систему норм, що регулюють
взаємовідносини людей у тій чи іншій сфері діяльності. Професій без специфічної моралі
немає. Кожна володіє відносною самостійністю в суспільстві. Це накладає певні вимоги і
певним чином відображається на моралі носіїв цієї професії. Кожна епоха накладає на
моральні професійні норми істотний відбиток, формує свої морально-етичні кодекси.
Сьогодні є всі підстави говорити про формування нової інформаційної культури, яка
повинна стати елементом загальної культури людства. Комп’ютери відіграють центральну
і все вагомішу роль в торгівлі, промисловості, управлінні, медицині і освіті, дозвіллі і в
житті суспільства загалом. Згідно з даними Державної служби статистики в країні нині
працює майже 3200 підприємств, у яких зайнято 215 тис. людей, з них 40 тис. —
висококваліфіковані спеціалісти, котрі займаються безпосередньо IT-технологіями. Разом з
тим у нас є близько 2 тис. різних організацій, компаній, які також займаються проблемами
програмної індустрії. В Україні існують усі необхідні передумови для більш повної
реалізації потенціалу індустрії ПЗ: традиційно сильна фундаментальна математична база в
системі вітчизняної освіти; позитивні результати діяльності українських компаній на
міжнародному ринку ПЗ; фундаментальні наукові досягнення у сфері інформатики,
системного аналізу, моделювання та програмування. З 90 тисяч працівників
«Майкрософту» 500 — співробітники КПІ, причому 50 з них працюють у Києві, а 450 — у
Каліфорнії в Силіконовій долині. Програмні інженери – люди, що вносять свій вклад в
аналіз, розробку, проектування, реалізацію, сертифікацію, підтримку і тестування
програмних систем, проте саме вони мають значні можливості до зловживання на робочих
місцях. Зазвичай навчання ІТ спеціалістів зосереджено на технічних знаннях і вміннях,
вони навчаються вирішувати поставлені завдання. Але більшість з них не усвідомлюють,
що їх робота пов’язана з етичними питаннями. Щодня ми приймаємо рішення, що
торкаються етичних питань:

чи варто читати особисту електронну пошту ваших користувачів мережі
тільки тому, що ви маєте доступ до неї? Варто читати пошту працівник в цілях безпеки,
щоб переконатися, що не розкривається інформація компанії? Якщо ж ви читаєте, чи варто
повідомляти працівників про це?

чи варто відслідковувати відвідувані користувачем веб-сайти? Чи не буде
відсутність відслідковування використання інтернету халатністю, що призводить до
можливостей перегляду порнографії на робочому місці?

чи варто встановлювати на робочі місця програми, що відслідковують набір
клавіш, для запису всього, що введено користувачем?

чи варто читати документи і переглядати графічні файли, що зберігають
користувачі?
Ці питання стосуються приватності, проте є чимало й інших. Експерти вважають [6],
що початок комп'ютерній етиці як дисципліні поклав у 50-ті рр. ХХ ст. «батько
кібернетики» Нобер Вінер. У середині 70-х рр. американський викладач Уолтер Менер
(Walter Maner) ввів термін «комп'ютерна етика» і поставив відповідний
експериментальний курс. Значний внесок у розвиток комп'ютерної етики у 80-ті рр.
зробили американські філософи Джеймс Мур (James Moor) і Дебора Джонсон (Deborah
Johnson). Джеймс Мур у відомій статті «Що таке комп’ютерна етика?» [5] відзначає, що
перетворення інформаційно-комп’ютерних технологій в інтегровану частину практично
всіх суспільних інститутів викликало широкий спектр глобальних проблем, які і стали
предметом дослідження комп'ютерної етики. На його думку, ці проблеми виникають через
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відсутність ясності у питаннях стосовно етичних обмежень при вживанні комп'ютерних
технологій та невизначеність вчинків
при використанні нових можливостей у виборі дій, наданих комп'ютерами
суспільству. Філософ наголошує, що комп'ютерна етика покликана сформулювати правила
цих нових дій і відповісти на питання етичного застосування комп'ютерних технологій як
соціального, так й особистісного характеру.
Комп'ютерна етика включає розгляд технічних, моральних, юридичних, соціальних,
політичних і філософських аспектів. Проблеми, аналізовані в ній, умовно можна розділити
на кілька класів:
 проблеми, пов'язані з розробкою моральних кодексів для комп'ютерних
професіоналів і простих користувачів, чия робота пов'язана з використанням комп'ютерної
техніки;
 проблеми захисту прав власності, авторських прав, права на особисте життя й волю
слова стосовно області інформаційних технологій;
 група проблем, пов'язаних з появою комп'ютерних злочинів, визначенням статусу,
тобто переважно правові проблеми.
За оцінками асоціації виробників ПЗ в Україні, рівень піратства залишається дуже
високим і сягнув 86% у 2010 році. У 2008 було 84%, у 2007 — 83%. Цей показник вивів
Україну на сьоме місце в світі за рівнем комп’ютерного піратства. Для порівняння, рівень
піратства в Китаї — 78%, в Росії — 65%, в Польщі — 54%, в Угорщині — 41%. Середній
рівень піратства в світі 42%.[ 3]. На відміну від більш усталених професій, як от медицина
чи юриспруденція, більшість етичних норм, з якими стикаються інженери ПЗ не прописані
в законі. Хоча ступенем визначення рівня сформованості окремої професійної діяльності
не останнє місце займає і кодекс етики. Світова практика спеціалізації професійної
діяльності, що склалася в цивілізованому світі, дозволяє вважати професію "зрілою", якщо
для неї є:
 система початкового навчання за фахом;
 механізми розвитку вмінь та навичок персоналу, необхідні для практичної
діяльності;
 сертифікація персоналу, організована в рамках професії;
 ліцензування фахівців, організоване під керівництвом органів влади (зокрема,
для систем з підвищеним ризиком, як-от для АЕС та їм подібних);
 системи професійного вдосконалення кваліфікації персоналу та відстеження
сучасного рівня знань і технологій за фахом, щоб уможливити для фахівців виживання
за умов інтенсивного розвитку фаху;
 етичний кодекс фахівців;
 професійні об’єднання.
Досить показове відношення до розглянутої проблеми у США, де перший кодекс
комп'ютерної етики був розроблений в 1979 році. Прийняття кодексу було продиктовано
розумінням того, що інженери, вчені й технологи результатами своєї діяльності
визначають якість і умови життя всіх людей в інформаційному суспільстві. Тому в
преамбулі кодексу підкреслюється життєво важлива необхідність дотримання всіх норм
етики при розробці й експлуатації засобів інформаційних технологій [4]. Згодом були
розроблені й прийняті кодекси в багатьох інших організаціях США, зв'язаних зі сферою
інформаційних технологій, таких як «Асоціація розроблювачів комп'ютерних технологій»
(ACM), «Асоціація менеджерів інформаційних технологій» (DPMA), «Асоціація
користувачів інформаційних технологій у США» (ІTAA), «Асоціація сертифікованих
комп'ютерних професіоналів» (ІCCP). У 1999 р. фахівці ACM та IEEE спільно створили
кодекс етики і практичної діяльності інженерії програмного забезпечення [5].Він існує у
двох версіях: стислій і повній. Процитуємо обґрунтування необхідності такого кодексу:
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«Обчислювальна техніка нині відіграє всезростаючу роль у діловій сфері, промисловості,
медицині, освіті, сфері розваг і суспільстві взагалі. Інженерія програмного забезпечення
безпосередньо чи за допомогою своїх технологій робить внесок в аналіз і створення
специфікації, проектування, розробку, сертифікацію, підтримку і тестування програмних
систем. Згідно зі своєю роллю фахівці з програмного забезпечення мають значні
можливості творити добро і чинити зло, дозволяти іншим творити добро і чинити зло чи
впливати на інших так, щоб вони творили добро і чинили зло. Щоб бути по можливості
упевненими в тому,що їх зусилля спрямовані лише на добро,фахівці з програмного
забезпечення повинні прийняти на себе зобов’язання ставитися до інженерії програмного
забезпечення як до суспільно корисної та важливої професії»[5].Кодекс формують вісім
принципів:
1. Суспільні інтереси – діяльність фахівців з програмного забезпечення повинна
виникати згідно із суспільними інтересами і запитами.
2. Клієнти і роботодавці – діяльність фахівців з програмного забезпечення має бути
спрямована на задоволення запитів клієнтів і роботодавців відповідно до суспільних
інтересів.
3. Виробництво – фахівець з програмного забезпечення зобов’язаний гарантувати, що
вироблені або модифіковані ним програмні продукти відповідають найвищим, які тільки
можливі, професійним стандартам.
4. Професійні судження – фахівець з програмного забезпечення підтримує
чесність,неупередженість і незалежність своїх професійних суджень та оцінок.
5. Керування – дії керівників програмних проектів повинні підкорятися високим
етичним нормам при керуванні проектуванням і супроводженням програмного
забезпечення.
6. Професія – фахівець з програмного забезпечення зобов’язаний утримувати на
високому рівні репутацію своєї професії у відповідності із суспільними інтересами.
7. Колегіальність – фахівець з програмного забезпечення має підтримувати колег і
бути гідним членом свого колективу.
8. Особистість – фахівець з програмного забезпечення повинен постійно навчатися,
щоб відповідати рівню своєї професії, і керуватися.
На основі етичних стандартів, використовуваних у кодексах, «Міжнародна федерація
з інформаційних технологій» (ІFІ) рекомендувала прийняти кодекси етики національним
організаціям інших країн з врахуванням місцевих культурних і етичних традицій. Так,
зокрема, у1996 р. Торговельно-промислова палата Російської Федерації проголосила
Національний кодекс діяльності у галузі інформатики і телекомунікацій. На жаль, в
Україні і сьогодні кодекс етики фахівців програмного забезпечення не сформований.
Висновок. Зміст окремих кодексів відрізняється один від одного, але в їхній основі
лежить деякий інваріантний набір моральних установок, які умовно можуть бути зведені
до наступного: не використати комп'ютер з метою шкоди іншим людям; не створювати
перешкод і не втручатися в роботу інших користувачів комп'ютерних мереж; не
користуватися файлами, не призначеними для вільного використання; не використати
комп'ютер для злодійства; не використати комп'ютер для поширення помилкової
інформації; не використати крадене програмне забезпечення; не привласнювати чужу
інтелектуальну власність; не використовувати комп'ютерне устаткування або мережеві
ресурси без дозволу або відповідної компенсації; думати про можливі суспільні наслідки
програм, які Ви пишете або систем, які Ви розробляєте; використати комп'ютер із
самообмеженнями, які показують Вашу люб'язність і повагу до інших людей. А основними
принципами мають бути:
prіvacy (таємниця приватного життя) — право людини на автономію й волю в
приватному житті, право на захист від вторгнення в неї органів влади й інших людей;
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accuracy (точність) — дотримання норм, пов'язаних з точним виконанням інструкцій
для експлуатації систем і обробці інформації, чесним і соціально-відповідальним
відношенням до своїх обов'язків;
property (приватна власність) — недоторканність приватної власності — основа
майнового порядку в економіці. Проходження цьому принципу означає дотримання права
власності на інформацію й норм авторського права;
accessіbіlіty (доступність) — право громадян на інформацію, її доступність у будьякий час і в будь-якому місці.
Дослідження показали, що практично всі існуючі кодекси щодо етичних норм
інженерів ПЗ базуються на загальнолюдських цінностях . Вони не регламентують
виконання окремих дій, виконуваних в тій чи іншій ситуації, а створюють основу для
прийняття індивідуальних моральних рішень.
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В статье затронута проблема необходимости формирования кодекса компьютерной этики, его
составных элементов. Исследовано процесс формирования кодексов профессиональной деятельно
стиспециалистов програмного обеспечения, включа зарубежный опыт. Проанализированы основне
принципы формирования этических норм деятельности в сфере информационных технологий.
Ключевые слова: специалист ИТ-отдела, программное обеспечение, кодекс этики, ценности,
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The paper initiated the problem need to develop a computer code of ethics and its components. The
process of formation of professional codes of professional software such as foreign experience. The basic
principles of forming ethical standards activities in the field of information technology.
Keywords: expert IT department, software, codeo fethics, values, corporate culture, ethics, professional
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Данная работа посвящена современным тенденциям в разработке хранилищ данных для приложений
на технологии ASP.Net с использованием языка программирования С#. В этой статье я представляю
основные преимущества и недостатки использования наиболее гибких, и популярных подходов Code
First и Database First к построению хранилищ данных веб-приложений с использованием ORM
технологии от компании Microsoft - ADO.Net Entity Framework.
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Введение. В рамках данной статьи будут рассмотрены два наиболее популярных и
гибких подхода: Code First и Database First, их особенности, и проблемы, которые
возникают при разработке приложений, использующих данные подходы. Представленный
в статье материал представляет собой сравнительную характеристику и результаты
практического применения двух данных подходов, и как результат, представляет собой
итог о целесообразности и эффективности использования данных подходов в разработке
реальных веб-приложений.
Целью работы. Целью данной работы является сравнительный анализ и оценка
достоинств и недостатков применения подходов Code First и Database First при построении
моделей данных хранилищ приложений, разрабатываемых на технологии ASP.Net.
Анализ предметной области. Современная разработка веб-приложений не может
обойтись без использования хранилищ данных, наиболее популярным вариантом которого
является база данных. Разработанное ORM (object-relational mapping) решение ADO.Net
Entity Framework от компании Microsoft предоставляет два наиболее гибких подхода к
созданию хранилища данных приложения: Code First и Database First. Данные подходы
создают “виртуальную объектную базу данных”, которая представлена в виде классов с
набором полей, отражающих структуру базы данных, что отлично вписывается в рамки
парадигмы объектно-ориентированного программирования [1].
Code First. Code First – подход к построению хранилища данных приложения,
поддержка которого осуществляется с помощью технологии Entity Framework (далее EF)
начиная с версии 4.0 [2-3]. Основной идеей данного подхода является написание кода
(модели данных или сущностей, которые представляют собой объекты-классы, логически
взаимосвязанные между собой) и генерация базы данных на основе этой модели с
помощью технологии EF. В данном случае программист описывает класс, который будет
представлять таблицу базы данных и поля, которые будут представлять собой поля в
таблице базы данных.
Модель данных очень легко изменить, вследствие чего изменится и сама база
данных. Эти изменения EF отслеживает с помощью своей служебной таблицы –
«EdmMetaData», которая создается во время генерации базы данных из модели [3]. Она
хранит хеш-код модели данных приложения. Сравнивая этот хеш-код, EF знает,
произошли ли изменения в модели или нет, и если да, то её надо обновить. Стивен
Сандерсон в своей книге – «ASP.NET MVC 3 Framework с примерами на С# для
профессионалов» многократно использует в своих примерах данный подход и
небезосновательно.
Применение данного подхода весьма привлекательно для программиста в связи с тем,
что для того чтобы обновить структуру базы данных, необходимо обновить модель путем
добавления или удаления полей, названия которых, в последствии, станут полями таблиц
базы данных [2-4]. Применение данного подхода влечет и ряд проблем таких, как потеря
данных после обновления модели, что в бизнес системах попросту не допустимо!
Существует подход, который частично решает данную проблему – «Code First
Migrations», рассмотрение которого выходит за рамки данной статьи, однако и он не
лишен своих не приятных нюансов, заставляя программиста писать большое количество
кода, чтобы внести изменения в модель. Данная проблема, например, решается путем
создания резервной копии базы данных, из которой впоследствии можно извлечь уже
существующую информацию, однако это представляет собой определенные проблемы, так
как для синхронизации баз данных придется выделять время на написание
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отдельных модулей, которые
будут этим заниматься, что
не многие заказчики смогут
одобрить.
Результат
применения данного подхода
показан на рис.
Как можно увидеть на
рис. – справа – код модели, а
слева – сама таблица базы
данных, отражающая данную
модель.
Каждому
полю
Рис. - Результат применения подхода Code First в
модели соответствует поле в
приложении ASP.Net
таблице базы данных.
Database First. Database First – подход, основной идеей которого является в первую
очередь создание базы данных, а затем, на её основе, сгенерировать модель данных
приложения с помощью EF. Для получения контекста базы данных нужно добавить в
приложение файл – «ADO.Net Entity Data Model». Контекст базы данных это своеобразный
слой доступа к данным, обладающий CRUD (Create, Read, Update, Delete) возможностями
[4]. Данный файл представляет собой набор взаимосвязанных прокси-классов, которые
отражают модель базы данных. Данный подход возлагает проблему создания модели на
EF, а также позволяет программно вызывать хранимые процедуры из сгенерированного
кода, что существенно экономит время. Данная возможность отсутствует в подходе Code
First, и заставляет разработчиков вручную добавлять дополнительный код, который будет
работать с хранимыми процедурами [4-5]. Данный подход является противовесом Code
First, однако модификация структуры модели данных при таком подходе существенно
затруднена из-за необходимости обновления всей структуры данных приложения целиком.
Также, код, сгенерированный EF, имеет много сторонних объектов, которые ухудшают
скорость доступа к данным.
Выводы. Были рассмотрены два наиболее гибких подхода, поддерживаемых Entity
Framework, по созданию хранилища данных приложений, основанных на веб-платформе
ASP.Net. Исходя из достоинств и недостатков данных подходов, можно выбрать наиболее
подходящую модель для разрабатываемого приложения.
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до побудови сховищ даних веб-додатків з використанням ORM технології від компанії Microsoft ADO.Net Entity Framework.
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This work is devoted to the modern trends in the development of storage technologies for applications
on ASP.Net using C# programming language. In this article I present the main advantages and disadvantages
of the most versatile and popular approaches Code First and Database First to data warehousing in Webapplications using ORM technology provided by Microsoft - ADO.Net Entity Framework.
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ
Задачи управления решаются на основе многокритериальной оптимизации. Разработана
последовательность действий формализующих решение задачи управления. Предлагается три
основных метода применения многокритериальной оптимизации основанных на искусственном
слиянии нескольких выбранных показателей в один. Это метод минимизации и максимизации, «метод
последовательных уступок» и метод предложенный И. Никовським.
Ключевые
слова:
многокритериальная
оптимизация,
задачи
управления,
метод
последовательных уступок, слияние показателей, система, критерии оптимизации, математические
модели.

Введение. Обращаясь к классической постановке задачи математического
программирования, необходимо, в первую очередь, отметить, что такая задача
предполагает только одну целевую функцию, которая количественно определена.
Рассматривая же реальные системы важно понимать, что на роль критерия оптимальности
претендуют несколько десятков показателей. Так же, желательным является применение
нескольких критериев синхронно, причем они могут быть вообще несовместимы, в
частности, требование достичь максимальной эффективности при минимальных затратах с
точки зрения математической постановки задачи является некорректной. Минимальные
затраты – это нулевые затраты, имеющие место при полном отсутствии каких-либо
процессов. Подобно максимальная эффективность может быть достигнута только в случае
использования определенных объемов ресурсов. Поэтому корректными является
постановки задач такого типа: достичь максимальной эффективности при заданных
затратах или достичь заданного эффекта при минимальных затратах.
Так как не существует единого универсального критерия эффективности, то довольно
часто прибегают к рассмотрению многокритериальной оптимизации. Хотя задача
управления предусматривает одну целевую функцию, разработаны математические
методы, позволяющие строить компромиссные планы, то есть осуществлять
многокритериальную оптимизацию. Однако, на сегодняшний день, в научной литературе
мало внимания уделено изучению многокритериальной оптимизации в задачах
управления, поэтому данная работа будет посвящена этому вопросу.
Эффективное решения задач управления стало допустимым благодаря развитию
средств вычислительной техники, информационных технологий, методов системного
анализа, математического моделирования и теории оптимизации. Решением этих проблем,
в свое время занимались такие ученные как: В. Михайлевич, В. Волкович [1], И.
В. Сергиенко [2], А. Волошин, В. Заславский, И. Ушаков [3], В. Танаев [4], В. Горелик [5],
С. И. Наконечный, С.С. Савина [6], Ю. Н. Кузнецов, В. И. Кузубов, А. Б. Волощенко [7],
© М. Б. МУНИБ, 2013
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В. С.Михалевич , А. М. Гупал , В. М. Норкин [8], Б. Муртаф [9].
Повышение эффективности решения задач управления приводит к необходимости
рассматривать некорректные задачи контроля, прогнозирования и многокритериальной
оптимизации в условиях неопределенности. Со средины ХХ в. и до настоящего времени
разработан широкий спектр различных подходов к решению некорректных задач.
Базисной основой для исследований в данной области являются научные труды А.М.
Тихонова [10], который стал основателем математической теории некорректно
поставленных задач. Данная теория представлена методом регуляризации А.М. Тихонова,
методом замены М.М. Лаврентьева [11] и другими методами. В то же время, следует
обратить внимание, что имеется огромное количество разработанных методов регуляции
как итеративной, статистической и локальной, так и дискриптивной. Исследования
иностранных разработок приводят к широкому спектру трудов, основу которых
составляют различные методы фильтрации. Такие методы являются более точными,
однако требуют огромного количества дополнительной информации, чего не скажешь о
разработках советских ученных.
Методика экспериментов. На сегодняшний день, в научных трудах освещаются
различные аспекты проблем моделей, которые требуют принятия оптимального решения.
При закономерности единичного критерия оптимальности, поиск решения осуществляется
довольно просто, так как явно имеется разработанный аппарат методов оптимизации.
Хотя, довольно часто, приходится принимать такое решение, которое бы синхронно
удовлетворяло множество целевых функций, которые противоречат друг другу. Проблема
выбора многокритериальной оптимизации в задачах управления является сложной и
неоднозначной.
Цель работы. Решение задачи управления с помощью многокритериальной
оптимизации. Разработка последовательности действий формализующих решение задачи
управления. Вывод основных методов применения многокритериальной оптимизации,
решения задач управления. Научная значимость данного исследования состоит в
применении многокритериальной оптимизации для решения задач управления.
Обсуждение результатов. Подходя к исследованию проблемы многокритериальной
оптимизации задач управления, прежде всего, нужно разработать последовательность
действий, которые позволят формализовать и решить поставленную задачу.
Во-первых, примем что
- критерии, по которым можно оценить
общее состояние системы
- управляющие действия), тогда необходимо из всего
множества выбрать те из них, за счет изменения которых возможно полное управление
системой. По завершении этого этапа необходимо построить математические модели
поведения определенных критериев, анализируя, при этом, имеющиеся в системе
статистические данные. По окончанию первого этапа, можно будет получить набор
функций целей
с определенным направлением (максимизация или
минимизация), по которым они должны приближаться к своим идеальным значениям
в условиях, которые рассматриваются.
Во-вторых, после того, как получен набор критериев оптимизации, необходимо
построить общую модель многокритериальной оптимизации, или определить процедуру,
использование которой позволит получить наиболее эффективное или оптимальное
решение и определить ограничения к функциям цели.
В-третьих, Необходимо задать коэффициенты важности критериев
, которые
приобретаются или экспертным методом, или по отдельной процедуре их исчисления,
после чего проводится численная многокритериальная оптимизация.
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Данный подход, возможно, реализовать при
помощи пакета прикладных математических
исследований "Mathematica", для этого в
вышеуказанном
программном
обеспечении
открываем
раздел
многокритериальная
оптимизация, и при помощи путеводителя
выбираем необходимый рабочий файл. Получим
окно приведенное на рис. 1.
Все параметры модели зададим интуитивно.
Данная система разработана для наглядного
ознакомления процесса работы и вывода
информации решения задачи управления при Рис. 1 – Окно рабочего пространства при
помощи многокритериальной оптимизации.
многокритериальной оптимизации
Довольно часто, различные способы применения
программной среды "Mathematica"
многокритериальной оптимизации
объединяют к искусственному слиянию нескольких выбранных показателей в один. В
общем случае таких методов три. Первый метод заключается в следующем. Пусть в задаче
предпочтено
критериев оптимальности
. Тогда, исходя из этого, общий
критерий может иметь вид суммы отдельных показателей эффективности с
соответствующими коэффициентами:
(1)
где
- положительные или отрицательные коэффициенты. Соответственно
положительные коэффициенты нужно максимизировать, а отрицательные –
минимизировать. Это предопределяет, что абсолютные значения коэффициентов
отвечают приоритету того или иного показателя.
Если подходить к тому утверждению с экономической точки зрения решения задачи,
то с положительными коэффициентами войдут такие величины, как объем прибыли,
полученной от реализации товаров и услуг, с отрицательными – затраты ресурсов
(времени, труда), себестоимость единицы продукции.
Такой общий критерий возможен в виде дроби, где в числителе находится
произведение показателей, которые необходимо максимизировать, допустим
,ав
знаменателе – произведение тех, которые нужно минимизировать
. Таким
образом, вид общего критерия эффективности будет иметь вид:
(2)
Тотальным пробелом данных критериев (1), (2) является то, что существует
возможность недостаточной эффективности одного критерия компенсироваться другим.
То есть, представим снижение значения выполнения предварительных заказов, может
покрыться уменьшением использования ресурсов. Так как, некоторые величины в
числителе и знаменателе пропорционально уменьшились, исходя из этого, значение дроби
не меняется, хотя собранные на основе таких расчетов планы могут привести к вполне
неудовлетворительным последствиям.
Переходим ко второму методу применения многокритериальной оптимизации,
который предложил И. Никовський [12]. Данный метод заключается в том, что
оптимальный план находят отдельно по каждому из выбранных критериев, после чего
получают множество значений целевой функции. И подходя к заключительному этапу,
решают начальную задачу с одним критерием вида:
(3)
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где значение i-го критерия оптимальности в оптимальном компромиссном
плане.
Предложенный подход решение задачи предопределяется по критерию, что
приравнивается к минимальному значению модуля частиц отклонений значений каждой
целевой функции в компромиссном плане от их оптимальных значений в их же
оптимальных значениях, что делает все критерии одинаково важными. Исходя из этого
заключения, и для учета преимуществ одних критериев над другими достаточно важно
применять обобщенный критерий следующего вида:
(4)
Проанализировав первые два способа применения многокритериальной оптимизации,
методом объединения к искусственному слиянию нескольких выбранных показателей в
один, следует отметить некоторые недостатки.
Одним из первых недостатков такого подхода есть жесткое соотношение между
значениями отклонений критериев оптимальности, что значительно сужает множество
допустимых планов. Второй же изъян заключается в том, что одному значению некоторого
критерия может соответствовать множество других, причем таких, по которых
оптимальный план эффективнее. И последний, но не менее важный аспект это то, что
отсутствует методика объективного определения коэффициентов α1,...,αn
Однако переход многокритериальной задачи к задаче с одним критерием может также
осуществляться через выделение из выбранного набора показателей одного, который
считают самым важным – Fk и пытаются достичь его максимального значения (если
необходимо найти минимум, то достаточно изменить знак показателя). Все остальные
показатели (критерии) являются не столь важными, и на них накладываются определенные
ограничения вида:
, где
является нижней границей значение должного показателя,
или
, если крайне важно, чтобы значение показателя не превышало gi
Третьим методом важно выделить «метод последовательных уступок». Основным его
отличием есть то, что все выбранные критерии системы необходимо ранжировать в
порядке убывания их важности. Это в общем случае выглядит следующим образом:
выбирается самый главный, например F1, за ним следует менее важный F2, далее идет еще
менее важный F3, и так продолжается до конца критериев системы. В нашем случае, будем
считать, что необходимо достичь максимального значения по всем критериям (если
необходимо найти минимум, то меняют знак показателя). Сначала решается задача с
одним главным критерием (находится значение maxF1), далее необходимо назначить
некоторый небольшой по абсолютным значением «уступок» ΔF1, на который возможно
изменение (уменьшение) значения критерия. Это делается для того, чтобы достичь
максимального значения по следующему критерию F2. В данном случае, величина
«уступка» зависит от требуемой точности расчетов и достоверности исходных данных.
Затем к системе исходных ограничений задачи присоединяют ограничения, которые
устанавливают уровень возможного отклонения показателя:
(5)
и переходят к решению новой задачи с критерием оптимальности F2 и т.д. Предложенный
процесс решения задачи, таким образом, показывает, ценой каких именно «уступок»
достигается желаемый результат.
Выводы. Исходя из проведенного исследования, важно отметить, что задачи
управления основаны на многокритериальной оптимизации не имеют универсального
способа решения. А выбор и корректное применение одного из методов применения
многокритериальной оптимизации, которые объединяют к искусственному слиянию
нескольких выбранных показателей в один, остается за субъектом принятия решений.
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Таким образом, решение задачи управления при помощи многокритериальной
оптимизации заключается в обеспечении нужным количеством научно обоснованной
информации, на основании которой осуществляется выбор управленческого решения.
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Введение. Ходовые рельсы вместе с контактным рельсом и шпалами представляют
собой единый комплекс, который создает необходимые условия для движения
электропоезда. Геометрическое положение контактного рельса (КР) относительно ходовых
рельс определяется при проектировании. В процессе эксплуатации отклонения положения
КР в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должны выходить за установленные
допуски. Реально на практике с течением времени геометрия указанного комплекса
изменяется. Несанкционированным изменениям подвергается взаимное положение по
высоте ходовых рельс, кривизна последних, ширина рельсового пути и т. д. При движении
измерительной тележки по рельсам с искаженной геометрией могут появиться ошибки
измерения положения КР, величина которых представляет собой практический интерес.
Решение задачи. Рассмотрим ошибки, которые обусловлены отличием высот
ходовых рельс. Как известно, положение КР измеряется относительно правого ходового
рельса. Во время эксплуатации возможны проседания левого или правого рельса. При этом
не исключаются некоторые пространственные эволюции контактного рельса, поскольку он
связан со шпалами. Очень сложной математической задачей является описание
физической картины деформаций единого комплекса “рельсы - шпалы” для процесса
эксплуатации. Поэтому мы воспользуемся упрощенной моделью, которая предполагает
независимость в перемещении (или деформациям) ходовых рельс и КР. Кроме того, для
ориентировочного расчета примем также упрощенную (жесткую) модель измерительной
тележки, которая движется по ходовым рельсам.
Проведем анализ случая, когда один из ходовых рельсов (например, правый) ниже
левого на величину равную y . При таких условиях измерительная тележка наклонится в
правую сторону, а ведомый ролик, который движется по нижней части контактного рельса,
ослабит контакт с КР. Поскольку ролик через трос связан с измерительным механизмом,
возникает иллюзия, что изменяется высота расположения КР, хотя реальное его положение
осталось неизменным. Таким образом, возникает систематическая ошибка измерения
высоты положения контактного рельса h . Рассчитаем ориентировочную величину этой
ошибки, исходя из простых геометрических соображений. Учтем, что контактный рельс
должен располагаться на расстоянии (по диагонали) от правого ходового рельса равном

l  s12  s22 ,
где s1  690 мм и s2  160 мм – проектные расстояния КР от ходового рельса по
горизонтали и вертикали соответственно. При указанных s1 и s2 диагональное расстояние
l  708,3 мм. Разница по высоте расположения ходовых рельс приводит к возникновению
наклона измерительной тележки влево или вправо на угол
y ,
 
L

где L - расстояние между ходовыми рельсами, которое должно быть равно 1520 мм.
При выбранной жесткой модели тележки ведомый ролик сместится на величину
y .
h  l    l 
L

Отношение
тогда

l 708,3

 0,466 .Для
L 1520

ориентировочного анализа полагаем, что

h 

l
 0,5
L

и

y
.
2

Таким образом, получаем, что при возникновении различий по высоте расположения
ходовых рельс равном, например, 2 мм систематическая ошибка измерения высоты
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расположения КР составляет примерно 1 мм. Еще раз
подчеркнем, что такие данные получаем при жесткой
модели измерительной тележки и отсутствии
корреляции в изменении высоты ходовых рельс и КР.
Отметим, что на поворотах изменяется взаимное
положение ходовых рельс по высоте, однако, вместе с
ними при выполнении требований проекта изменяется
также и положение КР, т. е. систематическая ошибка не
должна возникать. Упрощенные модели, которые
применялись для теоретического анализа, требуют
Рис. 1 – Общий вид
экспериментального подтверждения на измерительном
измерительного стенда
стенде (рис.1).
Методика проведения эксперимента требовала искусственного изменения высоты
расположения одной из ходовых рельс. Для этого на левую или правую ходовую рельсу
устанавливалась планка постоянной толщины 5 или 9 мм. По этой планке катились либо
левые, либо правые колеса измерительной тележки, в результате чего эта тележка
наклонялась вправо или влево на угол  равный приблизительно 0,20 или 0,340 .
На рис. 2 приведены зависимости отклонений КР
в горизонтальной или вертикальной плоскостях при
разной толщине планки, которая накладывалась на
левый ходовой рельс. Сплошной линией показаны
отклонения, измеренные при одинаковой высоте
ходовых рельс, штриховой линией – при
наличии
планки
толщиной 5 мм и штрихпунктирной –
при установке на левый рельс планки толщиной 9 мм.
Рис. 2 – Зависимость отклонений
Аналогичные кривые показаны на рисунке 3 для
контактного рельса в
случая, когда планки устанавливались на правый
рельс. Короткий путь измерительной тележки на горизонтальной и в вертикальной
плоскостях при разных высотах
графиках (до 1,6 м) обусловлен длиной выбранных для
расположения ходовых рельс
эксперимента
планок.
Скачки
отклонения
в
(левый рельс выше, чем правый)
вертикальной плоскости поясняются наездом колес
измерительной тележки на планку. Анализ графиков
(рис. 2, 3) позволяет утверждать следующее.
Если высота левого ходового рельса превышает высоту
правого на 5 мм, то появляется ошибка измерения
положения
КР
в
вертикальной
плоскости,
максимальное
значение
которой
достигает
приблизительно 1,8 мм (теоретическая ошибка равна
2,34 мм). Если же толщина планки увеличивается до 9
Рис.3 – Зависимость отклонений
мм, то максимальное значение указанной ошибки
контактного рельса в
достигает 3,4 мм (теоретическое значение 4,2 мм). Это горизонтальной и в вертикальной
свидетельствует о нелинейном характере зависимости
плоскостях при разных высотах
ошибки измерения положения КР в вертикальной
расположения ходовых рельс
плоскости от разницы высот ходовых рельс.
(правый рельс выше, чем левый)
Такая разница высот слабо влияет на ошибки
измерения положения КР в горизонтальной плоскости и ее можно не учитывать.
Для случая, когда правый ходовой рельс выше по высоте левого (рис. 3), значение
максимальной систематической ошибки измерения положения КР в вертикальной
плоскости увеличивается до 10…15 мм, что является недопустимым. Существенных
ошибок измерения положения КР в горизонтальной плоскости, как и в предыдущем
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случае, не наблюдается. Отметим, что знаки ошибок (“плюс” или “минус”) для
рассмотренных двух случаев разные, что полностью увязывается с физической картиной,
описанной выше. Наличие больших ошибок измерения положения КР для второго случая
можно объяснить тем, что высота правого ходового рельса изменялась искусственно, а при
этом положение контактного рельса не изменялось по высоте. На практике это
маловероятный вариант, поскольку правый ходовой рельс связан с КР через шпалы, и
потому следует ожидать существенно меньших ошибок измерения.
Вывод. Проведенные исследования позволяют сделать выводы: разница высот
расположения ходовых рельс слабо влияет на точность измерения положения контактного
рельса в горизонтальной плоскости и поэтому систематическую ошибку измерения
положения КР в этой плоскости можно не учитывать; при наличии разницы высот ходовых
рельс систематическая ошибка измерения положения КР в вертикальной плоскости
существенно увеличивается и может достигать порядка 30…40 % от разницы высот; в
большей степени ошибки измерения положения контактного рельса в вертикальной
плоскости чувствительны к изменению высоты расположения правого ходового рельса;
полученные результаты не учитывают существующую механическую связь (через шпалы)
ходовых рельс с положением контактного рельса; влияние этой связи на ошибки
измерения положения КР должно рассматриваться в дальнейших исследованиях;
дальнейшего исследования требуют также систематические ошибки измерения положения
КР, обусловленные отсутствием учета веса электропоезда, который вынуждает
прогибаться как правый, так и левый ходовые рельсы; при использовании измерительной
тележки прогибы ходовых рельс отсутствуют.
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У статті на основі експериментальних даних оцінюється вплив різниці взаємного по висоті
положення ходових рейок метрополітену на точність вимірювання положення контактної рейки за
допомогою вимірювального візка.
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In article influence of the difference of height position of the way metro rails to measurement accurate
of the position contact rail using a measuring trolley have estimated base on experimental data.
Keywords: contact rail, way rails, measuring trolley.
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І. В. СВИД, канд. техн. наук, доц., ХНУРЭ, Харків
ОПТИМІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ
МНОЖИННОГО ДОСТУПУ З КОДОВИМ РОЗПОДІЛОМ КАНАЛІВ
Проведено аналіз параметрів м'якого хендовера та досліджено вплив його на характеристики системи
множинного доступу з кодовим розподілом каналів.
Ключові слова: множинний доступ, хендовер, оптимізація, програмне забезпечення.

Вступ. Мобільна мережа зв'язку (ММЗ) на основі технології множинного доступу з
кодовим поділом (CDMA) має реально доведені переваги, що призвело до орієнтації всіх
розробників телекомунікаційного обладнання нового покоління на різні варіанти систем
CDMA.
ММЗ складається з наступних основних елементів: BTS (базова приймальнопередавальна станція), SU (пристрій оцінки якості й вибору блоків), BSC (контролер
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базової станції), TCE (транскодер), MSC (центр комутації мобільного зв'язку), OMC (центр
експлуатації й технічного обслуговування), DB (база даних). Мережа поділяється на три
основні частини: мобільні станції (MS); підсистему базових станцій; підсистему комутації.
MSC також управляє роботою, пов'язаною з пересуванням абонента. Для реалізації
процедури м'якого переключення між базовими станціями, керованими різними BSC,
вводяться лінії передачі між SU і BSC. В MSC додано TCE, що перетворює вибірки
мовного сигналу, формат даних з одного цифрового формату в іншій. За умови
пересування абонента між стільниками й підтримці безперервності надання послуг
відеотелефонного й телефонного зв'язку, передачі зображень і більших обсягів інформації
використовується процедура естафетної передачі (процедура хендовера).
Ціль роботи. Метою роботи є оптимізація інформаційного забезпечення обробки
процедури м'якого хендовера й розробка програмного забезпечення.
Основна частина. У відповідності зі специфікацією ETSI можна виділити кілька
видів хендовера: м'який (міжстільниковий), найм'якіший (міжсекторний), жорсткий.
При жорсткому хендовері процес перемикання проводиться з розривом зв'язку або
супроводжується погіршенням зв'язку в момент перемикання частот.
При м'якому хендовері передбачається одночасна робота MS більш ніж з однієї BTS.
У процесі хендовера MS передає ту саму інформацію обом BTS. Кожна BTS отримує від
MS сигнал з відповідною затримкою розповсюдження й потім передає його на SU. Інакше
кажучи, дві копії того самого кадру передаються SU, що вибирає кращий кадр і бракує
інший. Переключення робочого каналу з однієї BTS на іншу відбувається без погіршення
якості з'єднання, при цьому використовується пілот-сигнал з того самого набору
стільників. Такий процес називають хеэндовером з рознесенням каналів. Рознесення
поліпшує характеристики каналу в мережі із завмираннями. Головна перевага м'якого
хендовера - рознесення трас для прямих і зворотних каналів трафіку, щоб зменшити
інтерференцію. При найм'якішому хендовері відбувається передача між секторами одного
стільника, тобто MS передає ту саму інформацію обом секторам одного стільника.
Канальний комплект стільники отримує сигнали від обох секторів, поєднує обидва вхідних
сигналів і передає SU тільки один кадр. У цьому випадку не потрібно задіяти кілька
канальних комплектів, як це відбувається у випадку м'якого хендоверу. Можна виділити
наступні причини, що приводять до хендоверу: хэндовер підтримки тракту може відбутися
з наступних причин: погана якість каналу «вгору», обумовлена низький рівень сигналу у
каналі кількостю помилок (Bit Error Rate, BER); «вгору», обумовлений прийнятою
потужностю сигналу (Received Signal Code Power, RSCP); погана якість каналу «вниз»,
обумовлена швидкостю появи блоків з помилками (Block Error Rate, BLER); низький
рівень сигналу в каналі «вниз», обумовлений прийнятою потужностю сигналу в
загальному контрольному каналі (Common Pilot Channel, CPICH), Eb N 0 - співвідношення
сигнал/шум для каналу CPICH із втратами потужності на трасі; занадто велика відстань
між BTS і MS; хендовер якості обслуговування відбувається при зміні типу надаваємої
послуги; хендовер бюджету потужності для мінімізації потужності, випромінюваної MS;
хендовер перевантаження для балансування навантаження в частині переданої інформації
між окремими BTS; хендовер за командою з центру управління й обслуговування;
міжсистемні жорсткі хендовери, які використовуються для переходу між системами.
Процес хендовера здійснюється за допомогою пілот-сигналів (кодова послідовність,
передаваєма разом з іншими сигналами в загальній смузі частот), які передаються за
допомогою пілотного каналу (PICH), спрямованого від BTS до MS. Пілот-сигнали містять
вказівку обслуговуються стільники або сектори. Випромінювання пілот-сигналу
здійснюється безупинно й у широкомовному режимі, щоб його могли прийняти всі MS,
розташовані в зоні обслуговування даної BTS. MS розрізняє чотири групи пілотних
сигналів: група активних сигналів; група кандидатів на пілот-сигнал; група сусідніх пілотISSN 2079.5459. Вісник НТУ “ХПІ». 2013. №16(989)
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сигналів; група інших пілот-сигналів. MS використовують наступні три вікна пошуку, щоб
простежити за одержуваними пілот-сигналами: SRCH_WIN_A - вікно пошуку встановлює
розміри для активних наборів і наборів кандидата; SRCH_WIN_N - вікно пошуку
встановлює розміри набору сусідніх пілот-сигналів; SRCH_WIN_R - вікно пошуку
встановлює розмір набору інших сигналів.
Розглянемо наступні параметри хендовера: T_ADD (поріг виявлення пілот-сигналу),
T_COMP (поріг порівняння), T_DROP (поріг зниження пілот-сигналу), T_TDROP (таймер
зниження рівня), які відносяться до виміру пілота-сигналу. Процес хендовера, це не тільки
переключення MS з однієї BTS на іншу, але й періодичне коректування складу групи
пілот-сигналів. У ММЗ використовуються наступні повідомлення хендовера: «вимір
напруженості пілот-сигналу» (PSMM - Pilot Strength Measurement Message), «запит
хендоверу» (HDM - Handover Direction Message), «завершення хендоверу» (HCM Handover Completion Message) і «відновлення списку сусідніх пілот-сигналів»" (NLUM Neighbor List Update message).
MS виділяє сигнал PSMM, якщо цей сигнал нижче призначеного порогу, тоді BTS
призначає новий прямий канал трафіку й посилає сигнал MS про початок хендоверу
(HDM). MS виділяє з повідомлення номер нового каналу трафіку й передає BTS сигнал про
HCM. MS безупинно стежить за потужністю всіх пілот-сигналів. Ця потужність
порівнюється з різними граничними значеннями: T_ADD; T_COMP; T_DROP; T_TDROP.
Пілот-сигнал переміщається від одного набору до іншого залежно від потужносты сигналу
щодо заданого порога. Розрізняють два типи хендовера: керований BTS (MAHO - Mobile
Assisted Handover), при якому MS виконує вимір інтенсивності сигналу й передає ці дані
на BTS; керований MS (MCHO - Mobile Controlled Handover), при якому рівень вступників
сигналів від різних BTS приймається MS, і вона ж приймає рішення, де і який хэндовер їй
необхідний. Існуючі оператори зв'язку в основному використовують метод MAHO. При
цьому методі MS виконує вимір інтенсивності сигналів по PICH, одержуваних від сусідніх
BTS, і розсилає повідомлення, що містять дані про їх PICH, які перетнули деякі граничні
значення.
У цьому випадку розглянемо два граничних значення: PICH, які мають достатню
інтенсивність сигналу для використання в системі передачі сигналів; PICH, які мають
низьку інтенсивність сигналу й не можуть бути використані для передачі сигналів. Ці
граничні значення становлять гістерезисну петлю, що забезпечує стійкість процесу. Це
означає, що канали порога оцінки низької інтенсивності рівня трохи вище порога високої
інтенсивності. Ґрунтуючись на отриманій інформації, мобільна станція може додавати або
видаляти PICH в активному наборі. Така ж інформація збирається від безлічі базових
станцій. Інформація, що надходить від декількох BTS, різних секторів антени або сигнали,
що проходять по безлічі шляхів, можуть поєднуватися в один сигнал за допомогою RAKEприймачів (підсумовуючих приймачів). Тоді оцінка пілот-каналу йде за сумарним
значенням об'єднаного потоку від даної станції.
Звичайно, м'який хендовер поліпшує характеристики системи, але може в деяких
ситуаціях негативно впливати на пропускну здатність системи й мережеві ресурси. Для
прямих ліній зв'язку при надмірно частому хендовері зменшується кількість вільних ліній і
при цьому витрачається більше мережних ресурсів. Для рішення цієї проблеми
пропонується проводити багатокритеріальну оптимізацію й коректування параметрів
хендоверу. Деякі області у стільнику одержують тільки слабкі пілот-сигнали (що
вимагають більш низькі пороги хендоверу), а інші області одержують сильніший пілотсигналів (що вимагають більш високих порогів передачі виклику).
Для того щоб додавати в активний набір вільні пілот-сигнали, використовуються
наступні принципи: MS виявляє прямий пілот-сигнал, що перетинає даний статичний
поріг Т1, що визначається співвідношенням Eb N 0 ; при перетинанні статистичного порога
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Т1 пілот-сигнал переводиться в список кандидатів і починається частіша перевірка пілотсигналів на досягнення величини, що наближається до величини Т2 (причому
Т1<Т2); порівняння з величиною порога Т2 дозволяє визначити, чи достатня величина
другого сигналу, щоб його приєднати до активного набору (поріг Т_COMP); умовою
вибору нового каналу є нерівність

 NA

10 logP cj  max k110 log  Pai  PT 1  ,
 L1


– напруженість PICH обираного сигналу; Pai – потужність i-го PICH в активному

де Pcj
наборі; N A – число PICH в активному наборі, k1 і PT 1 – системні параметри, що
задаються, регулюючі дані для конкретної системи. Коли потужність у каналах PICH в
активному наборі мала, то додавання навіть слабкого PICH поліпшує робочі
характеристики. Однак коли є один домінуючий PICH, додавання додаткового більше
слабкого PICH не поліпшить робочі характеристики, але будуть марно використані
ресурси мережі. Динамічні пороги м'якого хендовера
зменшують і оптимізують мережеве використання ресурсу.
Для рішення цієї проблемної ситуації відповідно до вище
описаного алгоритму розроблена програма, що дозволяє
провести оптимізацію м'яких хендоверів у ММЗ (рис. 1).
Вхідними даними є статистистичні параметри роботи ММЗ
=================================================
Record: 58826785 Version: 2 Timestamp: Fri Feb 12 00:39:09
2010
Primary (Reporting) Cell: 17 Sector: 1 Carrier: 1 Ref: no Event:
38659
Missing Pilot: Keep: 1 PN-Phase: 0x7e06 Strength: 18
Secondary Sector Information:
Slot 1: Keep: 1 Pn_offset: 392 Strength: 23 Ref: yes
=================================================
Record: 58826786 Version: 2 Timestamp: Fri Feb 12 00:39:09
2010
Primary (Reporting) Cell: 17 Sector: 1 Carrier: 1 Ref: no Event:
38660
Missing Pilot: Keep: 1 PN-Phase: 0x7e06 Strength: 15
Secondary Sector Information:
Slot 1: Keep: 1 Pn_offset: 392 Strength: 25 Ref: yes
=================================================

Рис. 1 - Вікно работи
програми оптимізації
№ BTS
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

№
сектора
1
1
3
1
1
1
2
1
2
2
2
2

№ BTS
13
101
4
11
204
19
9
16
8
205
115
5

№
сектора
3
3
3
2
3
2
3
1
3
1
1
3

Q
74
53
52
40
27
27
25
25
113
87
87
82

Q – загальна кількість хендоверів (що відбулися та можливих), які
задовольняли вимогам системи

Рис. 2 - Результати роботи
програми оптимізації
Результатом роботи програми є текстовий файл, що показує реальну матрицю
хендоверів (рис. 2).
Висновки. Результат роботи програми показують реальні пріоритети секторів для
здійснення хендоверу на підставі статистичних даних роботи ММЗ. Далі необхідно
провести коректування параметрів хендоверів через центр експлуатації й технічного
обслуговування ММЗ відповідно до результатів роботи програми.
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switching network [Text] / V. M. Bezruk, I. V. Svid, I. V. Korsun // Telecommunications and Radio
Engineering. – 2008. – 67(1). - P. 23-32.
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розподілом каналів/Свид І. В. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. –
Х: НТУ «ХПІ», – 2013. - № 1 (977). – С. 105-109. – Бібліогр.: 4 назв.
Проведен анализ параметров мягкого хэндовера и исследовано влияние его на характеристики
системы множественного доступа с кодовым разделением каналов..
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The analysis of the parameters of soft handover and investigated its influence on the characteristics of
the system code division multiple access channels.
Keywords: multiple access, handover, optimization, software.
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ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ
ЛОГІСТИЧНОЇ РЕГРЕСІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ХВОРИХ НА
АТЕРОСКЛЕРОЗ
Прогнозування ускладнень та інших важливих подій при лікуванні серцево-судинних та інших
захворювань із застосуванням різних алгоритмів на базі логістичної регресії є актуальним.
Ключові слова: логістична регресія, програмне забезпечення, кореляція, атеросклероз.

Вступ. Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності і втрати
працездатності у всіх країнах світу. Протягом останніх років серцева недостатність (СН) у
багатьох розвинутих країнах світу перетворилася на найбільш важливу медичну та
соціальну проблему, оскільки призводить до ранньої інвалідизації хворих, зниження якості
життя [1-2].
Питання СН також гостро постають і перед спеціалістами, причетними до інтенсивної
терапії хворих на атеросклероз, оскільки не існує єдиних уявлень щодо його формування,
чітких критеріїв ранньої діагностики та універсальних підходів до вибору тактики
лікування.
Важливою частиною в діагностуванні атеросклерозу є оцінка ризиків - набір факторів,
які можуть вплинути на перебіг операцій та одужання пацієнта. Перед оперативним
втручанням проводиться спостереження й аналіз десятків показників систем, які можуть
вплинути на результат операції.
Зважаючи на вище сказане створюється власна система оцінки ризику оперативного
втручання у хворих на атеросклероз. Основою в рішенні подібної задачі є створення
програмного забезпечення для розрахунку логістичної регресії враховуючи фактори
впливу на розвиток атеросклерозу.
Ціль роботи. Ціллю даної роботи є вивчення методу логістичної регресії для програмної
реалізації дослідження чинників ускладнень хворих на атеросклероз.
Методика експериментів. Проведено пошук алгоритму розрахунку логістичної
регресії для створення програмного забезпечення на мові C. Для аналізу було взято період
обстеження. Був проведений аналіз кореляції, тобто впливу кожного з чинників на 420
пацієнтів з такими факторами впливу на прогресування атеросклерозу: вік, зріст, вага,
прогресування атеросклерозу та обчислені коефіцієнт регресії.
© О. О. ШВЕЦЬ, Є. А. НАСТЕНКО, 2013
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Обговорення результатів. Алгоритм розрахунку логістичної регресії для створення
програмного забезпечення полягає у декількох етапах. Аналіз факторів впливу на прогрес
атеросклерозу. На рис. представлена частина даних, які
можуть впливати на розвиток атеросклерозу, і які
потрібно дослідити.
Наступним кроком є створення двовимірного
масиву факторів впливу на прогрес атеросклерозу. Ми
маємо дані з 1 залежною змінною то 4 незалежними
змінними. Для того, щоб можна було проаналізувати і
порівняти фактори впливу, потрібно знайти критичний
момент для кожної змінної. Для кращого розуміння
методу бінарної логістичної регресії необхідно ввести
певні позначення: Уi = 1 – практично-здорова людина,
Рис. – Фактори впливу на
Уi = 0 – хвора людина, P(Yi = 1) = pi – вірогідність того,
розвиток атеросклерозу
що людина буде практично-здоровою, P(Yi = 0) = 1- pi –
вірогідність того, що людина буде хворою, E(Yi)=0 * (1 - pi) + 1(pi) – математичне
сподівання події Yi. Задача полягає у передбаченні P(Yi = 1) = pi на основі попередніх
відомостей. Коли дані є дискретними графік очікуваних відгуків має вигляд деякої Sкривої, яку називають логістичною кривою. Модель логістичної регресії має вигляд:

Досліджувані параметри знаходяться у степені експоненти, тому спочатку потрібно
звести модель до вигляду, коли pі будуть залежати від Xi лінійно, а потім повернутися до
оригінального вигляду моделі щоб відобразити реальну залежність. Такі перетворення
мають вигляд:

Тобто, маємо лінійну залежність від X. Тепер наблизимо імовірність події рі, її
частотою hі . З рівності:
знайдемо регресійні коефіцієнти і повернувшись до вихідної моделі зможемо обчислити
передбачувану імовірність:

Вважається, що існує параметр, за допомогою якого можна отримати розбиття на два
класи. Цей параметр називаєтся точкою відсікання (cut-off value). Від цієї точки залежить
величини помилок 1-го і 2-го роду. Позитивним випадком називають підтвердження
нульової (основної) гіпотези, а вибір цієї гіпотези залежить від дослідника.
Характеристикою якості класифікації вважаються такі показники: доля істиннопозитивних зразків, доля хибно-позитивних зразків, чутливість
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Висока чутливість ще не гарантія високої якості класифікатора: якщо просто
оголосити усі без винятку фактори впливовими (гіпердіагностика), можна виявити
залежність кожного коефіцієнта на прогрес атеросклерозу, тобто чутливість буде 100%,
але усі незалежні на розвиток атеросклерозу фактори будуть оголошені залежними, тобто
специфічність буде дорівнювати 0% [3-4].
Алгоритм розрахунку логістичної регресії полягає у обчисленні величини залежної
змінної (так чи ні, 1 чи 0) на основі введених значень аналізованих чинників конкретного
пацієнта, тобто в залежності від значень незалежних змінних. Для розрахунку моделі у
програму можна завантажувати із двовимірного масиву одну залежну змінну та будь-яку
кількість незалежних змінних [5]. Для прогнозування ймовірності прогресування
атеросклерозу було побудовано модель на основі навчальної вибірки та перевірено її
прогностичну здатність на контрольній вибірці.
Висновки. Даний алгоритм та програмне забезпечення розрахунку логістичної
регресії, як оригінальний метод, дозволяє визначити найбільш критичні фактори впливу у
хворих на атеросклероз. Він дає можливість визначити вплив різних комбінацій факторів
на розвиток або прогресування атеросклерозу.
Список літератури: 1. Джон Кэмм. Болезни сердца и сосудов [Текст] / Джон Кэмм // Руководство
Европейского общества кардиологов/ 2011 г/ 317 стр. 2. Митина, И. Н., Бондарев Ю. И. Неинвазивная
ультразвуковая диагностика врожденных пороков сердца - 2004 г. 3. Настенко, Е. А. Закономерности
самоорганизации и регуляции кровообращения человека. – Рукопись. Диссертация на соискание
ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.00.02 – биофизика. – Киевский
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ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКИХ И
НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ЭКОЛОГИЯ
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СЕЛЕКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ ФЕНОЛОВ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ
ВОД ПРИ ПОМОЩИ СЛОИСТЫХ ДВОЙНЫХ ГИДРОКСИДОВ
Разработана методика синтезов слоистых двойных гидроксидов (СДГ) различного состава. Проведены
исследования процессов адсорбции фенолов на СДГ переменного состава. Рассчитаны кинетические
параметры процессов адсорбции фенолов.
Ключевые слова: слоистые двойные гидроксиды, фенолы, адсорбция.

Введение
Решение проблемы предотвращения загрязнений окружающей среды зависит от
успешного решения задачи очистки промышленных сточных от загрязняющих веществ, в
особенности от фенолов [1]. Поэтому актуальным становятся проблемы загрязнения
природных вод, рост объемов сточных вод и поиск эффективных методов их очистки.
Адсорбционные методы широко применяю для глубокой очистки сточных вод от
растворенных органических веществ [2]. Достоинством метода является его высокая
эффективность, возможность очистки сточных вод, содержащих несколько веществ.
Эффективность адсорбционной очистки достигает 80-95 % и зависит от природы
адсорбента, величины адсорбционной поверхности и ее доступности, от химического
строения вещества и его состояния в растворе [3]. Адсорбция носит характер физической
сорбции, хемосорбции и ионного обмена между сорбатом и сорбентом.
В качестве сорбентов для удаления фенолов используют активированные угли,
синтетические и минеральные сорбенты [4,5]. Наиболее универсальным сорбентом
является активированный уголь, однако его использование ограничено его высокой
стоимостью. Кроме того, сорбционные процессы с его участием являются физическими,
сорбированные ионы не связаны с матрицей химическими связями, что делает процессы
захоронения рискованными вследствие возможного обратного процесса десорбции. Также,
углеродные сорбенты обладают такими недостатками, как длительное установление
сорбционного равновесия и малая степень сорбции [6,7].
Цель работы
Целью работы являлся поиск анионных сорбентов, применение которых позволяло бы
эффективно удалять фенолы из сточных вод. Наиболее перспективными сорбентами
являются сорбенты на основе двойных гидроксидов металлов со структурой
гидротальцитов. Они являются дешевыми, доступными и эффективными, универсальными
сорбентами, при этом они характеризуются высокой поглотительной способностью,
устойчивостью к воздействиям окружающей среды и могут служить прекрасными
носителями для закрепления на поверхности различных соединений при их
модифицировании.
Методика экспериментов
Раствор солей металлов с концентрациями, близкими к 100 г/л, взятых в
стехиометрических соотношениях, при перемешивании вливали в раствор, содержащий
примерно двукратный избыток щёлочи и карбонатов (конечное значение рН = 8-10).
Осадок кристаллизуется при нагревании не менее 18 часов. Чем выше температура
кристаллизации и чем больше время, тем лучше получается продукт. При низких
температурах возможно образование побочных, нежелательных фаз.
Варьированием перечисленных параметров можно увеличивать выход целевого
© Э.О. БУТЕНКО, А.Е. КАПУСТИН 2013
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продукта, улучшать его свойства и избегать образования побочных соединений [8].
В качестве осадителя применяли растворы NaOH и Na2CO3. Присутствие
сверхстехиометрического количества гидроксида натрия сильно увеличивает область
кристаллизации гидроксокарбоната за счёт сокращения области кристаллизации
гидроксида алюминия. Значение pH среды при синтезе слоистых двойных гидроксидных
катализаторов имеет определяющее значение.
Время осаждения составляло 24 часа, время кристаллизации при температуре 80 оС
составляло 96 часов. Полученные образцы отмывали до отсутствия щелочной реакции и
сушили при 120 оС до постоянного веса.
Сорбционные исследования проводили в периодических условиях, загружая сорбент в
раствор, содержащие поглощаемые анионы, и отбирая пробы после интенсивного
перемешивания в течение определенного времени. Начальная концентрация фенола
составила 1,06·10-4 моль/л, объем раствора – 500 мл, масса сорбента – 0,1-0,2 г.
Концентрацию фенола определяли спектрофотометрически (КФК-3) с помощью nнитроанилина в щелочной среде. В результате реакции образуется соединение желтобурого цвета. Измерения проводят при длине волны 570 нм. Образцы для определения
полной емкости готовились выдерживанием в течение 48 часов в растворе, содержащем
10-кратный избыток соответствующего аниона. Предполагалось, что за указанное время
равновесие установится полностью. После чего образец обрабатывался раствором
гидрокарбоната
и
количество
десорбированных
анионов
определялось
спектрофотометрически.
Обсуждение результатов
Реакции анионного обмена для фенола и его производных на слоистых двойных
гидроксидах протекают по следующей схеме:


+ PhOH

OH

OPh

+ H2O

Так как фенол является кислотой, то представленная реакция анионного обмена
протекает практически полностью и необратимо. Поскольку фенол является сильной
органической кислотой, то процесс ионного обмена протекает очень быстро.
Для определения кинетических параметров процесса были проведены исследования
сорбции фенолов слоистыми двойными гидроксидами с различной массой для сорбента, c
содержанием состава Mg/(Mg+Al) = 0,72моль/моль. Исследование сорбции фенолов
слоистыми двойными гидроксидами проводили в реакторе смешения с периодическим
отбором проб, концентрацию фенола определяли спектрометрически. Полученные данные
представлены на рис. 1.
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Рис.1 - Изменение концентрации фенола во
времени при различной массе сорбента; 1 –
0,1 г, 2 – 0,15 г, 3 – 0,2 г; (Mg/(Mg+Al) = 0,72
моль/моль, t = 20 оС.)
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Рис.2- Зависимость константы скорости
сорбции фенола от массы
Сорбента (Mg/(Mg+Al) = 0,72 моль/моль; t
= 20 оС.)
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Расчетным путем были определены константы скорости первого порядка сорбции
фенола для различных масс сорбента Mg/(Mg+Al) = 0,72 моль/моль.
Используя значения констант скорости первого порядка, была получена зависимость
константы скорости сорбции фенола от массы сорбента (рис. 2.).
Полученные результаты экспериментов хорошо линеаризируются в координатах ln
со/с – τ, что говорит о первом концентрационном порядке по адсорбату.
Представленная кинетическая зависимость сорбции фенолов говорит о первом
порядке по массе сорбента.
Для замены массы сорбентов на концентрации активных центров в объеме раствора
используют значения динамической емкости для всех слоистых двойных гидроксидов,
определенные в условиях динамического равновесия. (табл. 1)
Таблица 1 -Значение динамической емкости сорбентов
Mg/(Mg+Al), моль/моль
0,52
0,72
0,81
Е, мэкв/г
0,18
0,31
0,36

0,86
0,46

Расчетным путем была определена концентрация активных центров в растворе.
Найденные концентрации активных центров представлены в табл. 2.
Таблица 2 - Значения концентрации активных центров
Mg/(Mg+Al), моль/моль
0,52
0,72
0,81
Са.ц., ммоль/л
0,036
0,062
0,072

0,86
0,092

Кинетическое уравнение второго порядка имеет вид:
  k C C
PhOH

а .ц

Адсорбционная способность полученных сорбентов исследовалась в реакции фенолов
со слоистыми двойными гидроксидами известного состава общей формулы MgxAly(OH)z, с
различной степенью изоморфного замещения. Исследовались кинетические параметры
ионного обмена, фиксировалось содержание поглощенного фенола в водной фазе после
процесса сорбции.
Используя полученные данные, были рассчитаны значения констант скорости сорбции
фенола первого порядка, для сорбентов с различным мольным содержанием Mg/(Mg+Al).
Полученные значения констант скорости первого порядка представлены в табл. 3.
Таблица 3 - Значения констант скорости первого порядка для сорбентов с различным
содержанием Mg/ Mg+Al, моль/моль
Mg/(Mg+Al), моль/моль
0,52
0,72
0,81
0,86
’ -1
k,c
0,03
0,08
0,12
0,16
Найденные значения констант скорости второго порядка для фенолов представлены в
табл. 4.
Таблица 4 - Значения констант скорости сорбции второго порядка для сорбентов
различного состава
Mg/(Mg+Al), моль/моль
0,52
0,72
0,81
0,86
k, л/моль·c
833,3
1290,3
1666,7
1739,1
Для исследованных сорбентов была получена зависимость константы скорости
сорбции второго порядка от различного содержания Mg/(Mg+Al).
Для определения активирующих параметров процессов сорбции фенолов слоистыми
двойными гидроксидами было изучено протекание ионного обмена при различных
температурах.
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Зависимость скорости химического реакции от температуры описывается уравнением
Аррениуса. Энергия активации Е = 29,1 кДж/моль
Полученное значение энергии активации говорит о том, что реакция протекает в
диффузионной области, но уже значительно ближе к кинетической области, чем другие
исследуемые сорбенты, что говорит о высоких кинетических параметрах процессов
сорбции фенола.
Полное кинетическое уравнение для сорбции фенола сорбентом имеет
E

RT

вид: k  k  e , ko = 9,9·103 л/моль·с, E = 29,1 кДж/моль
Выводы
1. Разработана методика синтеза слоистых двойных гидроксидов, эффективных
сорбентов для удаления фенолов из промышленных сточных вод.
2. Исследована кинетика ионного обмена. Процессы сорбции происходят с
различной скоростью и с различными степенями адсорбции.
3. Рассчитаны кинетические параметры процессов сорбции фенолов слоистыми
двойными гидроксидами.
Благодарность.
Авторы выражают благодарность Министерству образования Украины за
финансирование данной работы, тема 4 (13).
o

Список литературы: 1. Кагасов В. М. Развитие технологии и техники очистки и использования
сточных вод / Кагасов В. М., Коновалова Ю. В. // Кокс и химия. – 2003. – № 10. – С. 36. 2. X.U. Tingting,Y. Min1,Y.U. Xu-qing, Z. Qiu-jie, Z. Yin. Application of ion-exchange technology to heavy metals
removal from electrolying manganese industrial wastewater // Pollution Control Technology, 2009. – Vol. 3. –
P. 117-129. 3. Яковлев. С. В. Современные решения по очистке природных и сточных вод / Яковлев. С.
В., Демидов О. В. // Экология и промышленность России. – 1999. – № 12. – С. 12 – 15. 4. ArellanoCárdenas S. Adsorption of Phenol and Dichlorophenols from Aqueous Solutions by Porous Clay
Heterostructure (PCH). / S. Arellano-Cárdenas, T. Gallardo-Velázquez, G. Osorio-Revilla, Ma. del Socorro
López-Cortéz1 and B. Gómez-Perea1 J. Mex. // Chem. Soc., 2005. – V. 49(3). – P. 287 – 291. 2005, Sociedad
Química de México ISSN 1870-249X. 5. Roostaei N. Removal of phenol from aqueous solutions by
adsorption. / N . Roostaei, F. Handan Tezel // Journal of Environmental Management, 2004. – V. 70. – P. 157
– 164. 6. László K., Bóta A., Nagy L.G. Characterization of activated carbons from waste materials by
adsorption from aqueous solutions // Carbon, 1997. – Vol. 35. – № 5. – Р. 593−598. 7. Wang S., Wu H.
Environmental-benign utilisation of fly ash as low-cost adsorbents // Journal of Hazardous Materials, 2006. –
Vol. 136, № 3 (25). – P. 482-501. 8. Bolongini М. Mg/Al mixed oxides prepared by coprecipitation and solgel routes: a comparison of their physico-chemical features and performance in m-cresol methylation / M.
Bolongini, F. Cavani, C. Perego// Microporous and Mesoporous Materials. – 2003. – V. 66. – Р.77 – 89.
Надійшла до редколегії 20.03.2013
УДК 66.011
Селективное удаление фенолов из промышленных сточных вод при помощи слоистых
двойных гидроксидов / Бутенко Э.О., Капустин А.Е. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в
сучасних технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», – 2013. - № 68 (978). – С. 112-115. – Бібліогр.: 8 назв.
Розроблена методика синтезу подвійних шаруватих гідроксидів (ПШГ) різного складу. Проведені
дослідження процесів сорбції фенолів на ШПГ змінного складу. Розраховані кінетичні параметри
процесів сорбції фенолів.
Ключові слова: шаруваті подвійні гідроксиди, феноли, сорбція.
The technique of synthesis the layered double hydroxides (LDH) of various structure is developed.
Researches of processes of adsorption of phenols on LDHs of variable structure are conducted. The kinetic
parameters of processes of adsorption of phenols are calculated.
Keywords: layered double hydroxides, phenols, adsorption.
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Н. В. ДУДЕНКО, д-р мед.наук, проф., зав. каф., ХДУХТ, Харків;
В. С. ОЛЬХОВСЬКА, канд. техн. наук, доц., ХДУХТ, Харків
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОВОЧЕВИХ КОНСЕРВІВ ІЗ ЗАДАНИМИ
СПОЖИВНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
Визначено та експериметально підтверджено методом математичного моделювання раціональний
склад рецептурних компонентів овочевої ікри .
Ключові слова: математичне моделювання, рецептурні компоненти, харчова цінність,
показники якості.

Вступ. Вдосконалення якості харчових продуктів є на сьогодні актуальною
проблемою. В умовах насичення ринку харчовими продуктами та зростання конкурентної
боротьби, виробник матиме успіх лише коли його продукт буде відповідати постійно
зростаючим вимогам споживачів щодо якості, безпечності та асортименту.
Вивчення наукових розробок у галузі функціональних продуктів харчування
переконує в необхідності створення харчових продуктів з заданим складом та
збалансованим вмістом інгредієнтів.
Овочі є життєво необхідними продуктами харчування. Вони посилюють виділення
шлункового соку і поліпшують процес травлення, підтримують кислотно-лужну рівновагу
і рідинний обмін в організмі.
Виробництво консервів має значення для населення і народного господарства нашої
країни. Консервовані харчові продукти дозволяють значною мірою зменшити витрати
праці та часу на приготування їжі в домашніх умовах, урізноманітнити меню, забезпечити
цілорічне харчування населення, і навіть створювати поточні, сезонні і страхові запаси.
Плодоовочеві консерви, багаті вітамінами й мінеральними речовинами, необхідні для
харчування населення країни. Для плодоовочевої продукції, як і для інших харчових
продуктів, надзвичайно велике значення має питання безпечності.
Таким чином, створення продукту природного походження, який здійснював би
регулюючу дію на організм в цілому і на його певні системи та органи, та впровадження в
його виробництво системи, яка б гарантувала безпечність продукції є актуальною
проблемою сьогодення.
Кабачкова ікра є справжнім джерелом дуже важливих для організму поживних
речовин: макро- та мікроелементів, пектинових речовин, природних антиоксидантів.
Калорійність кабачка наближена до нуля.
Мета роботи. Метою роботи було розробка овочевої ікри із кабачків підвищеної
харчової цінності, до рецептури якої було введено нетрадиційну сировину - пюре з
шипшини, пряно-ароматичну сировину – імбир та рапсову олію.
Методика експериментів .При виконанні роботи дотримано три методологічні
підходи, які підкорюють єдиній меті різноманітні сучасні методи досліджень (рис.). Цей
підхід застосовувався для вдосконалювання методів чисельної оцінки показників харчової
цінності продуктів і композицій, а також для обґрунтування запропонованих алгоритмів
проектування багатокомпонентних рецептур й, багато в чому визначивши загальну
спрямованість власних наукових пошуків, виступив відправною точкою для проведення
наступних досліджень, пов'язаних з використанням двох типів експериментальних
підходів: ЕОМ-ного й натурного експерименту.
Натурний експеримент застосовувався для вивчення хімічного складу й комплексу
властивостей модельних рецептур. За допомогою натурного експерименту вивчався вплив
сукупності технологічних або суб'єктивних факторів на якісні характеристики проміжних
й остаточних етапів створення модельних композицій.
© Н. В. ДУДЕНКО, В. С.ОЛЬХОВСЬКА , 2013
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Узагальнення відомостей, що стосуються сучасних принципів проектування складу
багатокомпонентних рецептур із заданим комплексом показників харчової й біологічної
цінності, дозволяє зробити висновок про доцільність подальших досліджень, що мають за
мету удосконалювання методів оцінки харчової цінності продуктів.
Існує ряд умов, перша з яких припускає, що механічна обробка сировини, пов'язана з
доданням компонента необхідної дисперсності або структурно-механічних властивостей,
не порушує принципу суперпозиції відносно біологічно активних речовин вихідних
продуктів.
Теоретичний етап
Друге допущення
пов'язане з
розглядом їжі (одиничних продуктів
харчування, або складеної з них
Розробка ЕОМ Удосконалення
композиції)
тільки
як
сукупності
інструментарію
принципів
багатокомпонентних
незалежних екзогенних потоків біологічно
рецептур
активних речовин, виключаючи
із
наступних логічних побудов уявлень про
Експериментальний етап
неї як про їхнього попередника.
Наступна умова стосується способів
ЕОМ - експеримент
Натуральний експеримент
оцінки якості основних потоків харчових
речовин і має на увазі, що оцінюваний
Вивчення загально
Моделювання загально
хімічного складу
хімічного складу
комплекс кожна складова проектованого
Вивчення
Моделювання
продукту) складається з того ж набору
біохімічних
вітамінного складу
показників
ессенціальних нутрієнтів, що й обраний
Моделювання макро- і
Органолептична
стандарт. Слід попутно обговорити й ту
мікроелементного
оцінка модельних
складу
рецептур
обставину, що екзогенні нутрієнти
перебувають у продукті як самостійні
Інформаційний зв'язок
Технологічний зв'язок
речовини.
Рис. - Схема проведення досліджень
Ключовим
чинником,
який
у
вирішальному ступені визначає
відповідність харчових систем їх очікуваним властивостям, є спосіб обґрунтування їхнього
рецептурного складу.
Можливість підвищення харчової і біологічної цінності продуктів харчування і
раціонів характеризується множинністю шляхів просування до заданої цілі. Загальним
методологічним прийомом до цього випадку є цільове комбінування рецептурних
інгредієнтів, що забезпечує одержання харчових композицій із комплексом бажаних
позитивних властивостей.
Обговорення результатів. Методом математичного моделювання визначені та
експериментально підтверджені раціональні склади рецептурних компонентів «Ікри з
кабачків «Вітамінної». [1-3]
Мається набір харчових інгредієнтів, що є основою для складання «Ікри з кабачків
«Вітамінної». Кожен харчовий інгредієнт має відомий вміст вуглеводів, мінеральних
речовин, вітамінів і води. (табл. 1).
Державний стандарт вимагає, щоб у кабачковій ікрі п’яту частину від загальної маси
становили сухі речовини. [4, 5]
Необхідно підібрати композицію інгредієнтів для одержання ікри з необхідними
(табл. 3) органолептичними показниками (колір, смак, консистенція, запах), максимально
збалансовану за вмістом харчових речовин (тобто вміст нутрієнтів повинний наближатися
до норми – табл. 2. При цьому сума мас інгредієнтів повинна відповідати необхідній масі
готового продукту, тобто складати 100 грам для даної задачі.
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Таблиця 1 - Необхідні значення огранолептичних показників ікри з кабачків
«Вітамінної»
Органолептичний
показник
Зовнішній вигляд і
консистенція
Смак і запах
Колір

Характеристика консервів
Однорідна,рівномірно подрібнена, без грубого насіння переспілих
овочів, грубих включень плохоніжок і без помітного відокремлення
рідини. Консистенція така, що мажеться, чи злегка зерниста.
Приємний. Пряний,кисло-солодкий з присмаком плодів шипшини
Однорідний за всією масою. Від жовтого до ясно-коричневого

Оптимізація полягає у пошуку екстремуму одного показника чи якості їхньої
сукупності. Під екстремумом необхідно розуміти максимальне чи мінімальне значення
цільової функції.
Математична модель задачі оптимізації в загальному виразі являє собою три основних
елементи: цільова функція, обмеження і граничні умови.
У даній задачі в якості перемінної моделі виступають маси важливих компонентів, які
суттєво впливають на фізико-хімічні та органолептичні характеристики ікри з кабачків
підвищеної харчової цінності: Х1 - кабачки, Х2 – органічні кислоти, Х3 - морква, Х4 - пюре з
шипшини, Х5 – цукор, Х6 - томатна паста, Х7 – сіль.
Таблиця 2 - Вміст харчових речовин у рецептурних компонентах ікри з кабачків
підвищеної харчової цінності
Харчові
речовини

Кабачки
в 100 г

Вода, %
Баластні р-ни, %
Β-каротин
В1
В2
РР
С
Na
Ca
Fe
Mg
P
К
Енергетична
цінність, ккал/100 г

94,6
1,0
1,2
0,06
0,04
0,53
25
15
8
0,5
–
35
243
79

Рецептурні компоненти
ШипТоматна Сіль
шина
паста
в100 г
в100 г
в100 г
91
85
3,0
1,9
1,8
–
2
0,01
–
0,10
0,08
–
0,08
0,10
–
1,00
1,00
–
250
35
–
19
–
37417
8
86
485
–
1,8
10
11
41
94
16
82
–
163
262
15
27

197

0

Цукор
в100 г
0,14
–
–
–
–
–
–
1
2
0,3
–
–
3

Норма, що
рекомендується, на 1000
ккал, мг
3,4
1,8
0,7
0,8
6
20
1785
321
5,3
142,5
446
1338,5

374

Граничними умовами є вимоги за органолептичними показниками, що залежать від
вмісту в суміші тільки одного інгредієнта.
Обмеженнями виступають вимоги за органолептичними показниками, на які
впливають кілька інгредієнтів комплексно (консистенція визначається вмістом сухих
речовин, що містяться у всіх інгредієнтах), а також обмеження на загальну масу суміші,
табл. 3.
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Таблиця 3 - Шкала оцінок за органолептичними показниками ікри з кабачків
підвищеної харчової цінності
Органолептични Інгредієнт,що впливає
й показник
на значення показника
Кабачки
(обсмажені)
Пюре з плодів
шипшини

Колір

Томатна паста
Сіль

Смак

Цукор

Імбир

Органічні
кислоти
(9% оцет)
Консистенція

Сухі речовини

Запах

Пряно-ароматичної
сировини

Вміст інгредієнта в
соусі, %
55-60
65-70
75-80
5-10
15-20
25-30
5-6
7-8
9-10
0,5-1
1,5-2
2,5-3
Більш 3
0,6-0,65
0,7-0,75
0,8-0,85
Більш 1
0-0,1
0,1-0,2
0,2-0,5
Більш 0,5
0-0,5
0,5-1
1-1,5
1,5-2,5
5-10
10-20
20-29
29-39
0-0,1
0,1-0,2
0,2-0,5
Більш 0,5

Значення органолептичного
показника
блідо-зелений
Жовто-зелений
Світло-коричневий
Світло-червоний
Червоний
бурий
Світло-червоний
Червоний
яскраво-червоний
Не солоний
Слабко солоний
Приємно солоний
Солоний
Не солодкий
Слабко солодкий
Солодкий
Дуже солодкий
Не гострий
Слабко гострий
Гострий пряний
Дуже гострий пряний
Не кислий
Слабо-кислий
Кислий
Дуже кислий
Рідка
Пюреподібна
Пастоподібна
Густа
Не виражений
Приємний запах прянощів
Різкий
Дуже різкий

1.

65≤Х 1 ≤70 (колір по кабачків)

2.

15≤Х 2 ≤20 (колір по вмісту пюре з шипшини)

3.

7≤Х 3 ≤8 (колір по вмісту томатної пасти)

4.

0,1≤Х 4 ≤0,2 (смак по вмісту солі)

5.

0,7≤Х 5 ≤0,75 (смак по вмісту цукру)

6.

0,1≤Х 6 ≤0,2 (смак по вмісту пряно-ароматичної сировини)

7.

1≤Х 7 ≤1,5 (смак по вмісту органичних кислот)

8.

0,1≤Х 6 ≤0,2 (запах по вмісту пряно-ароматичної сировини)

9.
речовин)
10.

20≤5,4Х 1 +9Х 2 +15Х 3 +97Х 4 +99,86Х 5 ≤29 (консистенція по вмісту сухих
Х 1 +Х 2 +Х 3 +Х 4 +Х 5 +Х 6 +Х 7 (загальна маса суміші)
119
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Побудова цільової фунціїї. Мета даної задачі – прагнення досягти балансу
визначенних харчових речовин суміші, а саме клітковини, вітамінів В 1 , В 2 , РР, С та βкаротину, Na, Ca, K, Mg, Fe, P. У даному випадку необхідно використовувати векторну (чи
багатокритеріальну) оптимізацію, тобто знайти оптимальне рішення за декількома
показниками (це означає, що необхідно досягти балансу вмісту кожної харчової речовини
щодо всіх харчових речовин). Векторна оптимізація являє собою спробу знайти деякий
компроміс між тими параметрами, за якими потрібно оптимізувати рішення [6].
Оскільки важливе не абсолютне значення того чи іншого показника якості харчової
цінності, а їхнє співвідношення в суміші, то перед порівнянням проектованої рецептури й
еталону відповідні показники нормуються. Таким чином, нормований показник
фактичного вмісту j-ї харчової речовини в суміші щодо вмісту в ній усіх харчових
речовин:
n

a
i 1

Bj=

l

ij

xi

( 1)

n

 a
j 1

i 1

ij xi

де a ij – значення j-го показника в і-м компоненті. Нормований показник еталонного вмісту
j-ї харчової речовини в 100 г продукту щодо еталонноговмісту всіх харчових речовин у 100
г продукту:
Еj=

li
l

l
j 1

( 2)
j

де l j – еталонне значення j-го показника.
Математична постановка задачі оптимізації харчових сумішей, таким чином, має вид:
2
m B E 
j
F= 
 j
 → max
j 1







Ej

 n

  x j   100  0


 j 1

n
 100  w j 
a   
x j   b
100
j 1 


( 3)

x min
 x j  x min
j
j
j = 1, n
n

де B j =

a
j 1

ij

m

n

j 1

j 1

xi

 a

,Ej=
ij

xj

lj

, j = 1, m

m

l
j 1

( 4)

j

де w i - процентний вміст води в і-му інгредієнті;
а, b – межі вмісту сухих речовин у суміші (вимоги до консистенції);
max
х min
- межі зміни мас інгредієнтів (вимоги до смаку і кольору);
j , х j
l j - еталонний вміст j-ї харчової речовини на 1000 ккал суміші;
а ij - вміст j-ї харчової речовини в і-му інгредієнті;
n – кількість інгредієнтів суміші;
m – кількість розглянутих харчових речовин .
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У такій постановці маємо задачу умовної (тому що присутні обмеження) нелінійної
(тому що функція нелінійна) оптимізації з нелінійною цільовою функцією і лінійними
обмеженнями і граничними умовами.
Були складені часткові фактичні цілі за визначеними критеріями відповідно до табл.
1 та 2.
Оскільки нормативні значення задачі з розрахунку на 1000 ккал, для складання
загальної мети необхідно перерахувати норму з розрахунку на фактичне число ккал.
Для ікри з кабачків підвищеної харчової цінності число ккал дорівнює:
Число ккал дорівнює:
0,079Х 1 +0,027Х 2 +0,197Х 3 +0,374Х 5
Позначемо відношення для ікри з кабачків:
V 1 =(0,079Х 1 +0,027Х 2 +0,197Х 3 +0,374Х 5 )/1000
Тоді:

( 5)
( 6)

для консервів Z ідеал. =V i К i , де К i -нормативне значення І-го критерію.
Таким чином, загальна цільова функція приймає такий вид:
2

Z общ =(0,0004Х 1 +0,0004Х 2 +0,013Х 3 V 1 х3,4) +(0,0012Х 1 +0,002Х 2 +
2

2

+ 0,00001Х 3 V 1 х0,0018) + (0,00006Х 1 + 0,0001Х 2 + 0,00008Х 3 - V 1 х0,0007) +
2

(0,00004Х 1 +0,00008Х 2 + 0,0001Х 3 -V 1 х0,0008) +(0,00053Х 1 +0,001Х 2 + 0,001Х 3 2

2

V 1 х0,006) + (0,025Х 1 +0,25Х 2 +0,035Х 3 -V 1 х0,02) + (0,243Х 1 +

(7)

2

0,163Х 2 +0,262Х 3 +0,015Х 4 +0,003Х 5 -V 1 х1,3385) +(0,008Х 1 +0,008Х 2 +
2

0,086Х 3 +0,485Х 4 + 0,002Х 5 - V 1 х0,321) +(0,015Х 1 +0,019Х 2 + 37,417Х 4 + 0,001Х 5 2

2

V 1 х1,785) + (0,0005Х 1 + 0,0018Х 3 + 0,01Х 4 + 0,0003Х 5 - V 1 х0,0053) + (0,01Х 2 +
2

0,041Х 3 + 0,094Х 4 - V 1 х0,1425) + (0,035Х 1 +0,016Х 2 +0,082Х 3 -V 1 х0,446)

2

де V 1 =(0,079Х 1 +0,027Х 2 +0,197Х 3 +0,374Х 5 )/1000
Звичайно наближене рішення задачі нелінійного програмування шукають за
допомогою релаксаційного процесу. Релаксаційний процес-це процес побудови
послідовних наближень М 1 , М 2 , М к , таких, що М к  Ώ(k=1,2,..if(M k 1 >f(M k ). При цьому
релаксаційний процес називається таким, що сходиться, якщо lim f(Mk) = f(Mo).
k 

Висновки.Вибір методу рішення отриманих математичних рівнянь роблять у
залежності від задачі і рівня дослідження, від типу нелінійності. При рішенні даної задачі
був обраний метод Ньютона, у якому використовуються другі похідні, що вимагає великих
обчислень на кожній ітерації, але оптимальне рішення знаходиться за менше число
ітерацій, ніж у градієнтних методах, у яких використовуються перші похідні. [6]
У результаті представлених розрахунків по математичній моделі оптимізації складу
консервів «Ікра з кабачків «Вітамінна» і комплексу проведених досліджень були
встановлені концентрації рецептурних компонентів: кабачки обсмажені – 65…70%; цибуля
обсмажена – 2,5… 5%; пюре із шипшини – 10…15%; олія рапсова - 2…4%; морква 4..6%; імбир – 0,1…0,2%; цукор – 0,7…0,75%; сіль – 1…2%; томатна паста – 7…8%. Також
було розроблено технічні умови та технологічну інструкцію з виробництва нового
продукту.
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prescription components vegetable caviar.
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УДК 544.723
В. В. ШАВКУН, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь;
А. Е. КАПУСТИН, д-р хим. наук, проф., зав. каф., ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь;
Э. О. БУТЕНКО, канд. техн. наук, н. с., ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь
ОЧИСТКА ОТСТОЙНИКА ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ОТ
ФЕНОЛОВ
Статья посвящена исследованию процессов удаления фенолов из отстойника, расположенного на
полигоне твердых бытовых отходов города Мариуполя. Изучены кинетические закономерности
процесса нейтрализации фенолов отстойника. Показана зависимость скорости процесса от основности
нейтрализующего компонента, фракционного состава твердой фазы, содержания нейтрального
твердого компонента.
Ключевые слова: отстойник, полигон твердых бытовых отходов, нейтрализация, очистка

Введение. Исследуемый отстойник расположен на территории полигона твердых
бытовых отходов г. Мариуполя, между существующей свалкой и строящимся полигоном
(рис. 1). Отстойник оказывает негативное
воздействие на грунтовые и поверхностные воды,
поскольку расположен
на левом берегу р.
Кальмиус, в 6700 м от ее впадения в Азовское
море [1].
Предварительный химический анализ воды [2]
отстойника показал, что наибольшие превышение
ПДК наблюдаются для фенолов (в 41 раз – для
жидкой фазы отстойника и 684 раза – для воды
пробуренных непосредственно возле отстойника Рис. 1 - Расположение отстойника на
скважин).
Кроме
фенолов
обнаружены полигоне твердых бытовых отходов
превышения ПДК содержания железа (в 3346,3
раза – в жидкой фазе отстойника и в 4934,3 раза – в воде скважин).
В связи с полученными данными, необходимой является нейтрализация загрязнителей
осаждением неорганических компонентов и адсорбцией органики. Главной
технологической задачей является проведение процесса дезактивации фенолов с
использованием доступных, недорогих и нетоксичных компонентов.
© В. В. ШАВКУН, А. Е. КАПУСТИН, Э. О. БУТЕНКО, 2013

ISSN 2079.5459. Вісник НТУ “ХПІ». 2013. №16(989)

122

Цель работы. Целью данной работы явились исследования кинетических
закономерностей протекания процессов нейтрализации содержащихся в отстойнике
фенолов.
Методика экспериментов. Исследования кинетики осаждения твердой фазы
проводили в стеклянных цилиндрах емкостью 50 мл, диметром около 1 см. Скорость
процесса изучали наблюдением за двумя параметрами – изменением мутности раствора и
изменением цвета раствора. Изменения мутности и цвета раствора определяли
фотоколориметром с длиной кювет 20 мм.
Кинетические закономерности в зависимости от основности изучали по времени,
необходимому для 50% осаждения твердой фазы (τ1/2). Исследования проводили с
фракциями оксида кальция и металлургического шлака 1-2 мм.
Исследования влияния основности на скорость образования осадка проводили в
стеклянных цилиндрах емкостью 50 мл, диаметром около 1 см. Образование первичного
слоя принимали за начало процесса слоеобразования и фиксировали время уменьшения
его толщины в два раза (τ1/2). То есть, фактически фиксировали скорость изменения
структуры осадка в процессе гидротермальных превращений. Исследования проводили
при различных соотношениях оксида кальция к металлургическому шлаку, при размере
частиц 1-2 мм. Во всех случаях количество оксида кальция соответствовало
стехиометрическому.
Для изучения распределения частиц их вводили через стеклянную трубку диаметром
8 см в заполненную водой емкость с толщиной воды 2 м и измеряли высоту и диаметр
образующегося на дне конуса. Принимали, что средняя толщина водного слоя составляет 2
м, плотность жидкой фазы составляет 1 г/мл.
Фенол определяли фотометрическим методом [3] с 4-аминоантипирином в щелочной
среде (pH = 10,0) в присутствии персульфата аммония с образованием антипиринового
красителя, при длине волны λ = 460 нм и кювете с крышками с рабочей длиной волны 50
мм.
Определение концентрации фенола после процесса сорбции определяли следующим
образом: к аликвотной части в 25 мл добавляли 0,5 мл 5 %-го раствора карбоната натрия,
затем 1,0 мл раствора диазотированного n-нитроанилина. Смесь тщательно перемешивали
и через 15 минут определяли оптическую плотность полученного раствора при длине
волны λ= 570 нм и кюветы с крышками длиной 50 мм.
Обсуждение результатов. Изучали зависимость скорости протекания процесса
нейтрализации фенолов от таких параметров, как основность нейтрализующего
компонента, фракционный состав твердой 10090
фазы, содержание нейтрального твердого 8070
60
компонента.
50
Кинетические закономерности процессов 4030
осаждения, определяемые по мутности 2010
0
раствора, показали, что мутность в
0 0,5 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
начальный момент времени увеличивается
(рис. 2).
Это
объясняется
образованием
взвешенных
частиц
гидроксидов
Рис. 2 - Изменение мутности раствора
двухвалентного и трехвалентного железа.
Изменение цвета осадка показывает, что основной процесс окисления двухвалентного
железа протекает не в объеме раствора, а в твердой фазе (рис. 3).
Введение основного вещества в чистом виде в жидкую фазу отстойника является
нецелесообразным, поскольку в этом случае скорость нейтрализации будет протекать
локально, очень быстро, твердая фаза нейтрализующего не будет успевать полностью
Поглощение,
%

Время, мин
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вступать в реакцию, из-за блокирования образующимся осадком гидроксидов. Поэтому
данный компонент разбавляли нейтральным веществом – металлургическим шлаком.
Изменение
времени
осаждения
100 Окраска
90
показано на рис. 4.
80
Существуют
различные
методы
70
60
очистки
загрязненных
вод
от
50
растворенного в них фенола. С этой целью
40
30
используют различные органические и
20
неорганические сорбенты, позволяющие
10
Время, мин
0
извлекать примеси фенола из сточных вод.
0
2
4
6
8
10
СДГ являются сорбентами, позволяющими
практически полностью извлекать фенол
Рис. 3 - Изменение цветности раствора
из стоков [4].
В нашей работе изучена кинетика ионообменной сорбции фенола на СДГ различного
состава.
Реакции анионного обмена для фенола и его производных на слоистых двойных
гидроксидах протекают по следующей схеме:

Так как фенол является кислотой, то представленная реакция анионного обмена
является реакцией нейтрализации, поэтому процесс ионного обмена протекает довольно
быстро.
Для определения параметров процесса были проведены исследования сорбции фенолов на
СДГ. Исследование проводили в реакторе смешения с периодическим отбором проб,
концентрацию фенола определяли спектрофотометрически. Полученные данные
представлены на рис. 5.
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Рис. 4 - Зависимость скорости осаждения
от содержания шлака
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Рис. 5 - Изменение концентрации фенола во
времени при различной массе сорбента; 1 –
0,1 г, 2 – 0,15 г, 3 – 0,2 г; t = 20 °С.

Полученные результаты экспериментов хорошо линеаризируются в координатах ln(C0/C) –
τ, что говорит о первом концентрационном порядке по адсорбату:
Зависимость константы скорости сорбции первого порядка от массы сорбента
показана на рис. 7.
Для замены массы сорбентов на концентрации активных центров в объеме раствора
использовали значения емкости для всех СДГ по фенолу, определенные в условиях
термодинамического равновесия (табл. 1).
Таблица 1 - Значение динамической емкости сорбентов по фенолу
Mg/Mg+Al), моль/моль
Е, мэкв/г
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0,52
0,18
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Рис. 6 - Зависимость ln(С0/С) от времени
сорбции; 1 – 0,1 г, 2 – 0,15 г, 3 – 0,2 г;
t = 20 °С.

Рис. 7 - Зависимость константы скорости
сорбции фенола от массы сорбента
(t = 20 °С)

Окончательное кинетическое уравнение второго порядка имеет вид:
Исследовалась адсорбционная способность в реакциях с фенолом сорбентов с различной
степенью изоморфного замещения. Были рассчитаны значения констант скорости сорбции
фенола для сорбентов с различными мольным соотношением Mg/(Mg+Al). Полученные
значения констант представлены в табл. 2.
Таблица 2 - Значения констант скорости сорбции второго порядка для сорбентов
различного состава
Mg/Mg+Al), моль/моль
k×103, л/моль∙с

0,52
0,18

0,72
0,31

0,81
0,36

0,86
0,46

Для определения активационных параметров процессов сорбции фенолов слоистыми
двойными гидроксидами было изучено протекание ионного обмена при различных
температурах. Полученные данные представлены в виде кривых на рис. 8.
Поскольку скорость реакции сильной кислоты фенола с твердым основанием
протекает быстро, то линеаризацию проводили в начальный момент времени. Были
определены значения констант скорости сорбции фенола для различных температур.
Полученные данные представлены в табл. 3 .
Таблица 3 - Значение констант скорости сорбции фенола при различных температурах
T, K
k, с-1

294
0,08
Е = 29,1 кДж/моль

313
0,24

333
348
0,33
0,46
K0 = 0,9 ∙ 10 3 л/моль∙с

Полученное значение энергии активации говорит о том, что реакция протекает в
диффузионной области, но уже значительно ближе к кинетической области, чем для
других исследуемых сорбатов, что объясняется высокой кислотностью фенола.
Поскольку установлено, что наиболее рациональным использованием оксида кальция
и шлака является проведение процесса в кинетической области, то для преодоления
внутридиффузионного сопротивления необходимо уменьшать размер частиц шлака с
целью увеличения отношения внешней и внутренней поверхностей. С этой целью были
проведены эксперименты по изучению влияния фракционного состава осадителя на
кинетику процесса нейтрализации. Фракционный состав исследованных смесей
представлен в табл. 4.
Таблица 4 - Размер исследованных фракций, мм
1
2
3
4
5

0,08-0,2
0,2-0,5
0,5-1,0
1,0-2,0
2,0-3,0
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6
3,0-4,0
7
3,0-5,0
8
5,0-10,0
9
10-50
10
>50
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Изменение времени осаждения показано на рис. 9. Во всех случаях количество оксида
кальция соответствововало стехиомтрическим расчетам.
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Рис. 8 - Изменение концентрации фенола во времени при
различных температурах; 1 – 21 °С, 2 – 40 °С, 3 – 60 °С, 4
– 75 °С
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Рис. 9 - Зависимость скорости
нейтрализации от размера частиц
С уменьшением размера частиц увеличивается их удельная внутренняя и внешняя
поверхности, что должно вызывать значительное увеличение скорости. Однако,
наблюдается снижение эффективной скорости, причем при размере менее 0,1 мм оно
становится критическим. Снижение скорости в области мелких частиц оксида кальция и
шлака можно объяснить образованием монолитной структуры, что приводит к снижению
диффузии между частичками. В этом случае реакция протекает практически на внешней
поверхности образовавшегося монолита. При увеличении размера частиц снижается их
удельная поверхность, что также приводит к снижению скорости.
Таким образом, наблюдаются два противоположных процесса, что и вызывает
экстремальную зависимость скорости процесса от эффективного размера частиц. Решить
эту проблему возможно перемешиванием субстрата с целью перехода в кинетическую
область. При отсутствии такого перемешивания следует работать с определенной
фракцией частиц, соответствующей максимуму скорости. Оптимальный размер частиц
составляет 1-2,5 мм.
Для изучения влияния основности на скорость образования осадка были поставлены
следующие эксперименты. После добавления твердого основного композита, состоящего
их оксида кальция и металлургического шлака, наблюдали за образованием осадка на дне
цилиндра. На рис. 10 показано изменение скорости уплотнения осадка от основности
твердого материала.
Из приведенных на рис.10 данных видно, что скорость упрочнения осадка на дне
отстойника возрастает симбатно с увеличением основности твердого материала, то есть, с
увеличением содержания оксида кальция.
Изучение влияния фракционного состава твердой фазы на скорость созревания осадка
показало, что при очень малом размере частиц твердого материала скорость уплотнения
осадка мала (рис. 11).
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Рис. 10 - Зависимость скорости уплотнения
осадка от основности твердой смеси

Рис. 11 - Влияние размера частиц на
скорость уплотнения осадка

Это объясняется низкой эффективной плотностью частиц, вследствие чего они
пребывают во взвешенном слое. При дальнейшем увеличении размеров частиц скорость
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уплотнения практически не меняется. Наблюдаемая «нулевая» скорость осаждения для
частиц размером свыше 5 мм является лишь методическим отклонением из-за того, что
размер частиц сопоставим с размером толщины осадка. В действительности, при очень
больших размерах частиц скорость будет снижаться, однако крутизна снижения
значительно меньше. Увеличение плотности осадка симбатно связано со скоростью
уплотнения и достигает максимального значения при размерах частиц от 1 до 5 мм.
Поскольку образующийся на дне отстойника слой представляет собой композитное
соединение сложного состава, в основе которого находится твердое пористое тело, то
влияние давления на прочность образующегося монолита может быть критическим. Из
рис. 12 видно, что наблюдается практически пропорциональная зависимость, т.е. при
создании эффективного слоя, обладающего высокой прочностью, следует стремиться к
повышению прилагаемого давления.
Поскольку необходимо было получить асфальтоподобный слой на дне отстойника, а
загрузка возможна только с поверхности, было проведено исследование распределения
частиц при падении через водный слой. Было обнаружено, что для частиц размером более
5 см диаметр конуса и его высота не зависят от размера частиц и определяются только
количеством введеной твердой фазы (угол откоса составляет более 30 °). Изменение угла
откоса для других фракций показано на рис. 13.
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Рис. 13 - Изменение угла откоса для
различных фракций шлака

При использовании частиц большого размера эффективная толщина слоя уменьшается
примерно в 5 раз за счет осыпания частиц.
Выводы. Кинетические исследования подтвердили эффективность использования
данной методики для нейтрализации фенолов, содержащихся в отстойнике полигона
твердых бытовых отходов. Наиболее целесообразным является разбавление основного
вещества нейтральным веществом – металлургическим шлаком. Установлено, что для
преодоления внутридиффузионного сопротивления необходимо уменьшать размер частиц
шлака с целью увеличения отношения внешней и внутренней поверхностей. Определена
необходимость перемешивания субстрата с целью перехода в кинетическую область.
Изучение влияния фракционного состава твердой фазы на скорость созревания осадка
показало, что при очень малом размере частиц твердого материала скорость уплотнения
осадка мала.
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УДК 544.723
Очистка отстойника полигона твердых бытовых отходов от фенолов/ Шавкун В. В.,
Капустин А. Е., Бутенко Э. О. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х:
НТУ «ХПІ», – 2013. - № 1 (977). – С. 122-128. – Бібліогр.: 4 назв.
Стаття присвячена дослідженню процесів видалення фенолів з відстійника, розташованого на
полігоні твердих побутових відходів міста Маріуполя. Вивчені кінетичні властивості процесу
нейтралізації фенолів відстійника. Наведена залежність швидкості процесу від основності
нейтралізуючого компоненту, фракційного складу твердої фази, кількості нейтрального твердого
компоненту.
Ключові слова: відстійник, полігон твердих побутових відходів, нейтралізація, очищення
his article is about investigation of the process of removal phenols from the liquid phase slurry tank
pond in the municipal solid waste landfill in the Mariupol city. Kinetic regularities of process removal phenols
from the settler were studied. Dependence of speed of process on basicity of a neutralized component,
fractional structure of a firm phase, the maintenance of a neutral firm component were shown.
Key words: sump, landfill, treatment, neutralization

УДК 665.761/765
М. А. ГЛИКИН, д-р техн. наук, проф., Технологический институт
Восточноукраинского национального университета им. В. Даля, Северодонецк;
Ю. А. ШОВКОПЛЯС, соискатель, Технологический институт Восточноукраинского
национального университета им. В. Даля, Северодонецк
ПАРОВАЯ КОНВЕРСИЯ ВЫСОКОМЕОЛЕКУЛЯРНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ В
РАСПЛАВЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Проведены исследования паровой конверсии высокомолекулярных органических веществ, входящих в
состав кислых гудронов.
Ключевые слова: гудрон, конверсия, высокотемпературный теплоноситель.

Введение. Проблема переработки нефтехимических отходов является сложной и
многообразной. С одной стороны, хранилища-накопители отходов, например, кислых
гудронов, занимают значительные площади и являются источниками загрязнения почв и
вод; только на территории Украины гудронов накоплено более полумиллиона тонн. С
другой же стороны, отходы этого вида могут являться и ценным вторичным ресурсом для
получения различных продуктов. На это и были направлены многочисленные попытки
создания способов утилизации этого вида отходов, большинство из которых можно
отнести к одному из следующих направлений.

Низкотемпературные процессы: нейтрализация с получением топлива, ПАВ
или с целью уничтожения;

Низкотемпературное разложение в присутствии органических восстановителей
с получением битумов.

Гидролитическое
разложение
водой
или
паром
с
получением
низкокачественного топлива и разбавленной серной кислоты;

Высокотемпературные процессы: термическое разложение с получением
серной кислоты, тепла, высокосернистого кокса, активного угля.
Несмотря на такое разнообразие предлагаемых технологий, кислые гудроны и по сей
день требуют утилизации в промышленных масштабах. Поскольку информации об их
переработке нет, то вопрос поиска решения этой проблемы остается актуальным.
© М. А. ГЛИКИН, Ю. А. ШОВКОПЛЯС, 2013
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Поэтому в качестве альтернативного способа переработки гудрона может стать
организация процесса в расплаве высокотемпературного теплоносителя. Суть его
заключается в следующем: гудрон после предварительной подготовки поступает в реактор,
заполненный расплавленной средой (высокотемпературный теплоноситель), в качестве
которой могут применяться металлы, соли или смеси солей. Именно в слое расплава и
осуществляются химические превращения сырья, посредством, например, паровой
конверсии высокомолекулярных углеводородов, входящих в состав кислого гудрона.
Применение расплавленной реакционной среды способствует равномерному тепло- и
массообмену в реакторе, обеспечивая тем самым высокую степень превращения исходного
сырья.
Цель работы. Целью работы является исследование влияния управляющих
параметров на показатели процесса паровой конверсии углеводородов в среде расплава
высокотемпературного теплоносителя [1, 4].
Методика экспериментов. Эксперименты проводились на лабораторной установке,
представленной на рис. 1. Подготовка образцов гудрона для экспериментов производилась
согласно [1]. Начальный состав исследуемого образца представлен в табл. 1.
Таблица 1 - Состав исследуемого образца кислого гудрона.
Компонент
Серная кислота
Вода
Углеводороды
Зольность
Всего
в т.ч. Сера (орг.+неорг.)

Содержание, % масс.
0,85
39,83
49,32
10
100
5

Установка состоит из реакционного узла (реактор 1 и печь 2 с газовой горелкой 6),
дозатора подачи воды 9, термопары 4,
склянки Дрекселя 5 и узла сбора газовых
продуктов (газосборник 7 и сосуд
Мариотта 8). Все узлы лабораторной
установки соединены герметично.
Навеска подготовленного кислого гудрона
загружалась в реактор 1, в расплав
высокотемпературного теплоносителя, в
качестве которого применялся хлорид
натрия и эвтектическая смесь хлоридов
натрия и кальция. Температура в реакторе
Рис. 1 - Схема экспериментальной установки
поддерживалась
за
счет
сгорания процесса паровой конверсии кислых гудронов:
природного газа в печи 2. В реактор 1 – реактор, 2 – печь, 3 – трубка для отведения
подавалась вода с помощью шприцевого продуктов реакции, 4 – термопара, 5 – склянка
дозатора 9. Продукты реакции отводились
Дрекселя, 6 – газовая горелка, 7 – сборник
из реактора через трубку для отвода газов газов, 8 – сосуд Мариотта, 9 – дозатор воды
3. Анализ газообразных продуктов
реакции осуществлялся с помощью газового хроматографа КРИСТАЛЛ–5000.2.
Условия эксперимента следующие:
- температура процесса 850-900°С; отдельно был проведен эксперимент в
эвтектической смеси NaCl+CaCl2 при температуре 505°C [2, 3, 5];
- концентрация сырья в расплаве 0,016 – 0,05г/г расплава;
- интервал отбора газовых проб 10- 60 минут;
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- в качестве теплоносителя использовался расплав хлорида натрия и расплав
эвтектической смеси NaCl+CaCl2;
- расход воды регулировался в пределах от 0,08 до 0,45 мл/мин.
Обсуждение
результатов.
Результаты
экспериментальных
исследований
представлены в табл. 2.
Таблица 2 - Результаты экспериментальных исследований
№

Среда

Концентрация сырья в
расплаве,
г/г
0,025

Расход
воды,
мл/
мин
0,08

1

NaCl
(t=900°C)

2

NaCl
(t=900°C)

0,017

0,15

3

эвтектика
(NaCl+Ca
Cl2)
(t=505°C)

0,025

0,15

4

NaCl
(t=900°C)

1,5

0,15

5

NaCl
(t=900°C)

0,05

0,15

6

NaCl
(t=900°C)

0,025

0,33

7

NaCl
(t=850°C)

0,05

0,33

8

NaCl
(t=900°C)

0,05

0,33

9

NaCl
(t=950°C)

0,05

0,33

1
0

NaCl
(t=900°C)

0,025

0,45

τ, мин

10
20
40
5
15
25
60
5
15
25
35
60
10
20
60
10
20
40
60
10
20
40
60
10
20
30
40
10
20
30
40
50
60
10
20
40
10
20
40
60

Состав газов, %об.
CO
CH4
CO2

Н2

О2

16,94
28,92
27,88
16,48
28,68
31,87
17,26
12,32
15,08
18,16
25,49
30,8
20,92
31,87
35,05
8,42
23,75
29,43
30,98
24,79
62,67
55,3
55,3
19,54
19,44
22,09
0
32,04
31,87
36,11
32,93
33,46
25,49
16,01
24,79
25,,3
23,55
33,56
29,95
28,92

2,2
0
0
2,73
2,13
2,45
13,85
15,05
10,76
10,23
5,01
1,07
7,19
4,69
0,21
13,31
2,06
0
0
0,45
0
0
0
8,63
5,97
6,6
0
0
0
0
0
0
0
3,54
0
0
1,48
0
0
0

4,5
25,2
0,6
4,94
5,55
3,7
0,93
1,3
5,55
3,7
0,93
0
4,94
2,47
1,23
2,7
27
10,8
0
2,7
1,2
0
0
1,23
3,39
4,01
1,54
0
0
0
0
0
0
12
24,6
30,6
7,8
4,5
0
0

13,34
5,07
2,24
7,32
4,36
2,28
0,8
0,2
0,22
0,28
0,2
0,38
8,78
0,86
1,37
6,8
15,61
2,21
0,72
11,65
1,5
0,43
36,5
0,92
2,11
2,31
1,21
3,24
3,01
1,29
0,8
1,54
0,66
5,73
0,76
5,14
17,18
2,34
0,21
0,25

10,68
11,95
11,44
6,35
5,77
7,91
5,77
4,95
5,61
7,09
4,95
9,56
6,43
8,08
7,91
9,28
11,19
12,71
9,03
12,71
12,21
10,43
8,77
7,42
8,57
5,28
3,96
4,95
9,4
8,41
5,77
5,28
3,96
9,66
8,9
11,06
13,73
13,22
11,44
8,39

C2H4
+
C2H6
41,62
11,31
13,92
9,3
5,16
2,27
0,77
3,11
7,73
5,25
4,58
2,94
11,31
2,63
1,29
20,74
8,41
6,53
1,74
29,44
2,47
1,89
1,74
0
1,56
1,13
0,51
1,23
1,28
0,62
0,87
0,88
0,66
67,28
21,32
9,43
55,98
7,11
0,87
0

Согласно данным таблицы, в начальный период проведения эксперимента наблюдается
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выход значительного количества углеводородных газов, предположительно, вследствие
отрыва боковых цепей высокомолекулярных ароматических веществ. Однако, это явление
имеет место лишь при температуре процесса 850-900°С, в то время, как выход
углеводородных газов (в частности, метана) при проведении процесса конверсии в
расплаве эвтектической смеси хлоридов натрия и кальция в несколько раз ниже.
С увеличением расхода воды естественным образом увеличивается выход водорода.
Аналогичное явление наблюдается и при увеличении концентрации углеводородов в
расплаве. Это явление указывает на то, что поверхность взаимодействия водяного пара и
конвертируемых углеводородов остается достаточной для обеспечения высокой степени
превращения исходного сырья и косвенным образом свидетельствует о равномерности
распределения реагентов в расплаве. Во всех случаях процесс приобретает черты
стационарного на 20 минуте эксперимента, и в дальнейшем существенного изменения
состава газообразных продуктов конверсии не происходит.

Рис. 2 - Влияние времени проведения процесса
паровой конверсии на состав газообразных
продуктов

Рис. 3 - Влияние времени проведения
процесса паровой конверсии на
объемный выход газов

На графике (рис. 2) показана усредненная зависимость состава газообразных
продуктов паровой конверсии углеводородов от времени проведения эксперимента. Из
представленных зависимостей видно, что в ходе процесса существенно изменяется только
содержание водорода в продуктах реакции; в меньшей степени изменяется выход
монооксида углерода и углеводородных газов.
График
(рис.
3)
отражает
усредненную зависимость объемного
выхода газов от времени проведения
паровой конверсии углеводородов. Из
него следует, что выход газов в ходе
стационарного процесса (τ>18 мин)
остается постоянным.
При определении кажущегося значения
энергии активации
для процесса
паровой
конверсии
углеводородов Рис.4 - Графическая зависимость логарифма
константы скорости рекции паровой
использовался
графический
метод
конверсии от обратной температуры
линеаризации уравнения Аррениуса.
Ea   R  tg  8,31  (20435)  170 кДж/моль
Таким образом, кажущееся значение энергии активации процесса паровой конверсии
углеводородов в исследуемом интервале температур составило ~170 кДж/моль.
Выводы. В ходе проведенных исследований было установлено влияние температуры,
состава высокотемпературного теплоносителя, а также концентрации сырья на состав
газообразных продуктов паровой конверсии высокомолекулярных углеводородов,
содержащихся в кислом гудроне.
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Проведено дослідження парової конверсії високомолекулярних вуглеводнів, що входять до
складу кислих гудронів.
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Researches of steam conversion of high-molecular organic compounds that are included in the acid tar
were carried out.
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CМАЧИВАНИЕ
КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
КАК
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ БИОСТОЙКОСТЬ ФАСАДНОЙ КЕРАМИКИ

ФАКТОР,

Предпринята попытка дать количественную оценку взаимосвязи характеристик смачивания
керамических поверхностей с устойчивостью их поверхностной структуры и степенью биологической
коррозии.
Ключевые слова: смачиваемость поверхности, биологическая стойкость, фасадная керамика.

Введение и постановка задачи исследований. В практике эксплуатации
строительных сооружений зарегистрированы случаи их повреждения в результате
биохимических процессов, разрушающих строительные материалы. Микроорганизмы,
содержащиеся в водорослях, мхах слизях различного рода в процессе метаболизма
выделяют органические кислоты, образующие легкорастворимые комплексные соединения
с компонентами силикатов и алюмосиликатов. Последние в результате вымывания и
выветривания являются причиной биодеградации строительных конструкций [1]. В
отличие от микроскопических грибов воздействие бактерий внешне может не проявляться,
однако влияние их на физические свойства и химический состав не менее значительно, что
может приводить к развитию биокоррозии [2].
Важное практическое значение для количественной оценки биозаражения и
© Л.С. КОЦ, О. Ю. ФЕДОРЕНКО, Н. Ф. ЛЕСНЫХ, Л. П. ЩУКИНА, 2013
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биодеградации фасадных продуктов имеет установление характера изменения физикомеханических свойств на поверхности материала. С этой целью в последние годы нами
проведен ряд исследований [3–4]. Задачей настоящих исследований является
количественная оценка взаимосвязи биостойкости керамических фасадных материалов, с
их поверхностной структурой и характером смачивания поверхностей.
Методика и результаты исследований. Исследовали различные керамические
фасадные материалы, водопоглощение которых изменялось в широких пределах: лицевой
кирпич (W = 9 %), фасадная плитка (W = 4 %), керамогранитная плитка (W = 0,5 %).
Образцы каждой серии подвергались принудительному воздействию влаги в специальной
установке, имитирующей осадки в виде дождя [3], после чего для эталонных образцов и
прошедших климатические испытания исследовали их смачивающую способность с
использованием прибора OCA-20 [4].
Наиболее информативной характеристикой процесса смачивания является скорость
изменения угла смачивания материалов ( v  ), как первая производная угла смачивания по
времени. Динамика скорости изменения угла смачивания для образцов всех серий
проиллюстрирована на рис.
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Рис. - Динамика скорости изменения угла смачивания материалов водой
Как видно из рисунка, значения скоростей изменения угла смачивания для всех образцов
находятся как в положительной, так и в отрицательной областях. Это свидетельствует о
неравномерности процесса смачивания, которая выражается в последовательном уменьшении и
увеличении угла, что объясняется характерной для керамики неоднородностью поверхности, в
частности наличием выступающих на поверхности кристаллов, фрагментов стеклофазы,
наличием открытых пор и углублений. Для большинства образцов наибольшие скорости
изменения угла смачивания и наибольшие амплитуды колебаний скоростей отмечаются в
первые 5÷10 с процесса, затем они уменьшаются. Это позволяет предположить, что в
течение указанного времени в большей степени срабатывает фактор пористости, и лишь после
насыщения водой доступных открытых пор происходит смачивание поверхности.
133

ISSN 2079.5459. Вісник НТУ “ХПІ». 2013. №16(989)

Исходя из этого, при анализе процесса смачивания представляется логичным
разделить его на два этапа: 1-й этап (до 10 секунд измерения), который может служить
косвенной характеристикой пористости поверхности и 2-й этап (после 10 секунд
измерения и до конца процесса), характеризующий собственно смачивание, которое
зависит от гидрофильности фаз материала и шероховатости поверхности.
Для количественной оценки влияния факторов поверхностной структуры
керамических материалов
на их смачивающую способность и выбора наиболее
информативных показателей процесса смачивания, тесно коррелирующих со степенью
биологической коррозии материала, к рассмотрению были приняты следующие показатели
процесса смачивания:
 начальная средняя скорость изменения угла смачивания на I этапе процесса –
v (I ) , как среднее арифметическое скоростей изменения угла смачивания от начала
измерения до 10 секунд измерения.
 средняя скорость изменения угла смачивания на II этапе процесса – v (II ) , как
среднее арифметическое скоростей изменения угла смачивания в период от 11-й секунды
до окончания измерения;
 средняя общая скорость процесса смачивания – vобщ , как среднее арифметическое
скоростей изменения угла смачивания, фиксируемых в течение всего времени изменения);
 значение равновесного угла смачивания –  р (минимальное постоянное значение
угла смачивания, при котором отмечается нулевая скорость его изменения);
 средняя скорость достижения равновесного угла смачивания – v р , как среднее
арифметическое скоростей изменения угла смачивания в период от начала измерения до
момента достижения постоянного значения угла.
Все вышеуказанные количественные характеристики, получены при анализе
зависимостей (рис.1), в обобщенном виде представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Количественная характеристика смачивающей способности поверхностей
керамических фасадных материалов
Материал

Водопоглощение,
%

Лицевой
кирпич

8,9

Фасадная
плитка

3,4

Керамогранит

0,085

v (I ) ,
град/с
- 3,78

v (II ) ,
град/с
0

vобщ ,
град/с
- 1,28

р,

v р ,

град
-

град/с
-

- 4,0
- 0,9
- 2,9
- 0,7

-0,26
- 0,13
-0,23
-0,10

-1,52
-0,40
-1,14
- 0,30

41,1
47,2
56,3
84,8

- 1,6
- 0,4
- 1,2
- 0,3

- 0,9

-0,04

- 0,33

69,6

- 0,4

Цветом выделены характеристики эталонных образцов

В качестве показателя, характеризующего устойчивость поверхностной структуры
материалов к воздействию атмосферных осадков, предложен коэффициент стабильности Kst,
который определяется из следующего выражения:

К st  Ri  Ro

(1)

где Ri  абсолютное значение средней общей скорости процесса смачивания водой образца,
подвергшегося

атмосферным

воздействиям,

в течение 12 недель, град/с;

абсолютное значение средней общей скорости процесса смачивания
образца, град/с.
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Ro 

водой эталонного

В дальнейшем эталонные и «выветренные» образцы подвергались аэробному
заражению над водным раствором, содержащим зеленые водоросли «Chlorella vulgaris» в
абсолютно влажной среде в течение 3 месяцев. Степень биопоражения материалов
оценивали методом импульсной амплитудометрии (PAM-диагностика) на приборе модели
IMAG-K.
В табл. 2 приведены данные, наглядно иллюстрирующие взаимосвязь Kst и склонности
фасадных керамических материалов к биологической коррозии.
Таблица 2 - Влияние смачивания керамических поверхностей на их устойчивость к
биологическим загрязнениям
Фасадный
продукт

Время
эксплуатации, мес

Средняя скорость
смачивания,град/с

Кst

Лицевой
кирпич

0

- 1,28

0

3

- 1,52

0,83

Фасадная
плитка

0

-0,4

0

3

-1,05

0,66

Керамогранит

0

-0,3

0

3

-0,42

-0,03

РезультатPAMдиагностики

Данные таблицы позволяют наблюдать, что при длительном атмосферном
воздействии на образцы фасадных материалов, обладающих большей пористостью,
характеристики их смачивания изменяются в направлении увеличения скорости процесса.
Это свидетельствует об изменениях в поверхностной структуре материала, связанных,
прежде всего, с разрушением зерен кварца и полевых шпатов, как более гидрофильных.
Для плотноспеченных материалов, содержащих значительное количество стеклофазы,
наблюдается обратная тенденция, что, вероятно, связано с образованием при
взаимодействии силикатных стекол с водой высококремнеземистой пленки, замедляющей
процесс коррозии.
Выводы. Для рассмотренного класса керамических материалов, поверхность которых
является гидрофильной, фактором, определяющим процесс их смачивания водой, является
пористость материала и связанный с нею микрорельеф поверхности. Определены
значения, коэффициента стабильности, характеризующего устойчивость поверхностной
структуры материалов к климатическим воздействиям, для фасадной керамики с разной
степенью спекания. Для более пористых и менее устойчивых к поверхностному
разрушению
материалов
Kst 
0;
для
устойчивых
к
разрушению
Kst = 0 или имеет отрицательные значения.
Установлена взаимосвязь критерия Кst со склонностью материалов к биологической
коррозии: при Kst  0 биологические загрязнения на материалах отсутствуют; материалы,
для которых Kst  0, обнаруживают низкую устойчивость к биокоррозии.
Список литературы: 1. Глазова В. Г. Проблема защиты минеральных строительных конструкций от
повреждения микроорганизмами / В. Г. Глазова, В. А. Пименова // Известия Калининградского
государственного технического университета. – 2007. – N 11. – С. 162–166. 2. Sand W. Microbial
corrosion and its inhibition / W. Sand // Rechm HJ(ed) Biotechnology (Weinheim, Germany). – 2001.–
V.10.–PP. 183–190. 3. Коц Л. С. Выбор параметров лабораторных испытаний для экспресс-теста
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Cмачивание керамической поверхности как фактор, определяющий биостойкость
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Зроблена спроба дати кількісну оцінку взаємозв'язку характеристик змочування керамічних
поверхонь із стійкістю їх поверхневої структури і ступенем біологічної корозії.
Ключові слова: змочуваність поверхні, біостійкість, фасадна кераміка
An attempt to give quantitative estimation of intercommunication of ceramic surfaces moistening
descriptions with the stability of their surface structure and the biological corrosion degree is undertaken.
Keywords: moistened of surface, biological firmness, facade ceramics.

УДК 621.365.32.621.3.024
М. Ю. ЛИТВИНЧУК, аспірант, НТУУ «КПІ», Київ;
І. Л. ШИЛОВИЧ, канд. техн. наук, доц., НТУУ «КПІ», Київ
КОНТАКТНИЙ ОПІР ШАРУ КОКСОВОЇ ПЕРЕСИПКИ
Розроблена оригінальна методика експериментального визначення площі плям контакту у шарі
сипучого електропровідного матеріалу (коксу). Експериментально досліджена залежність
електричного опору шару коксу від зовнішнього гравітаційного навантаження. Визначені діапазони
залежності та автомодельності електричного опору сипучого шару та зовнішнього навантаження та
ідентифіковані причини спостереженого явища.
Ключові слова: гравітаційне ущільнення, сипучий матеріал, контактний опір, графітація.

Вступ. У багатьох технічних агрегатах та технологічних процесах використовуються
сипучі матеріали, які утворюють середовище, властивості якого, в свою чергу,
визначаються розподілом частинок матеріалу та фізичною взаємодією між ними.
У техніці процеси пов’язані з протіканням електричного струму у сипучому
вуглецевому матеріалі використовуються зокрема у нагрівальних печах. Ефективність
виділення джоулевої теплоти при протіканні електричного струму у шарі сипучого
матеріалу, значною мірою залежить від контактної взаємодії між частинками [1, 2]. В свою
чергу, ці процеси пов’язані зі значними енергетичними витратами, і тому вимагають
спеціального дослідження. Споживання електричної потужності згаданими нагрівальними
печами досягає десятків і навіть сотень тисяч кіловат-годин. Скорочення витрат енергії
наразі має актуальний характер.
В літературі проблемі контактної взаємодії та контактних опорів сипучих вуглецевих
матеріалів присвячена обмежена кількість публікацій, наприклад, робота [3]. Обмежений
характер публікацій пояснюється складністю дослідження властивостей сипучого
матеріалу через різноманітність його статистичних станів навіть за умови однаковості
гранулометричного складу.
Ця стаття присвячена експериментально-розрахунковому вивченню контактного
опору коксу при різних фізичних умовах: різних висотах сипучого шару, зовнішніх
навантажень. Практична направленість дослідження стосується тепловиділяючої комірки
промислової печі непрямого нагріву.
Мета роботи. Метою роботи є оцінка щільності електричного струму, який протікає
через насипний шар коксу. Зрозуміло, що щільність електричного струму обернено
пропорційна площі поперечного перерізу контактів які утворюються між частинками
коксу. Отже, необхідно оцінити площу контактів, які приймають участь у процесі переносу
струму. Реальна коксова пересипка складається з частинок певної гранулометрії. Отже,
необхідна систематизація вивчення характеристик пересипки експериментальнорозрахунковим шляхом.
© М. Ю. ЛИТВИНЧУК, І. Л. ШИЛОВИЧ, 2013
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Постановка задачі досліджень. Авторами [4] була отримана аналітична формула для
напруження стискання у ланцюгу пружних елементів, розділених демпферними
прошарками, в залежності від кількості елементів та демпферів, а також виконано
експериментальну перевірку розрахунків за вказаною формулою.
Перш за все необхідно визначити реальні значення поверхні контактів у сипучому
шарі. Ця задача вирішується для двовимірної поверхні, яка утворюється між двома шарами
коксу. Для цього розроблена оригінальна методика визначення площі контактів та її
обчислення.
Іншою важливою проблемою досліджень є визначення впливу нормального тиску на
зміну електричного опору між частинками коксу.
Методика проведення досліджень. Для визначення поверхні контактів засипався
один шар коксу промислового гранулометричного складу обмеженої площі з жорсткими
границями (рис. 1). Після чого, цей шар коксу накривався папером і ще одним шаром
коксу тієї ж площі з жорсткими границями. Між папером і шаром коксу вкладався
копіювальний папір. З зовнішньої поверхні верхнього шару прикладалось рівномірно
розподілене навантаження. Після зняття навантаження на папері лишалися відбитки, які
відображали площу контактів частинок коксу. Один з аркушів з відбитками плям контактів
зображений на рис. 2.

Рис. 1 – Вид зверху шару коксу
промислового гранулометричного складу
обмеженої площі з жорсткими границями

Рис. 2 – Вигляд плям контактів
частинок коксу

З метою обчислення площі плям відбитків була створена оригінальна автоматизованоінформаційна система “Pixel” на платформі .Net мовою C#. В основі АІС “Pixel” лежить
ідея ідентифікації цифрового позначення кольору сканованого зображення шляхом
логічного порівняння. Для практичного застосування
був створений дружній інтерфейс користувача АІС
“Pixel”. Інтерфейс користувача включає інформаційні
поля і функціональні кнопки, за допомогою яких
зображення завантажується в програму. Програма
виконує автоматичну обробку сканованого зображення
за принципом: все що не біле сприймається як інший
колір (чорний). Аркуш з відбитками у вигляді плям
підлягає цифровій обробці шляхом сканування.
Піксельне зображення плям надалі аналізується
Рис. 3 – Інтерфейс
програмою, в якій вихідними даними є кількість
користувача АІС “Pixel”
чорних та білих пікселів. Загальний вигляд робочого
вікна користувача показаний на рис. 3.
Таким чином, користувач отримує інформацію про кількісне (у пікселях)
співвідношення поверхні контактів сипучого шару коксу, яке можна перевести в
абсолютне значення поверхні.
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Обробка серії експериментів
плям контактів між двовимірними
шарами обмеженої площі з
жорсткими границями отримані за
допомогою АІС “Pixel” дає
діапазон значень
від 4% до 6% загальної поверхні
зайнятої шаром коксу.
Для подальшого практичного
використання
отриманих
результатів з метою оцінки
механічної
взаємодії
між Рис. 4 – Робоча комірка експериментальної установки
частинками коксу було виконане для дослідження впливу зовнішнього навантаження на
контактний опір коксової пересипки: 1 – скляний
експериментальне
дослідження
формуючий циліндр; 2 – шар коксу; 3 – стабілізатор
впливу
зовнішнього
рівня; 4 – мірний циліндр; 5 – мідне денце; 6 –
навантаження на контактний опір
стабілізатор
напруги; 7, 8 – контрольно-вимірювальні
коксової пересипки. Дослідження
прилади
було виконане при кімнатних
температурах на установці, зовнішній вигляд якої зображений на рис. 4.
Методика експериментів . У пустотілий скляний циліндр 1 на мідне денце 5
засипався шар коксу заданої висоти і певного гранулометричного складу. Для
експериментів використовувався кокс з розміром частинок + 20 мм. Висота шару коксу
вибиралася виходячи з того щоб середня кількість частинок n по висоті шару відповідала
певним значенням n = 3, 5 … 10, для яких у попередніх дослідженнях [4] була отримана
розрахункова залежність напруження стискання σ для ланцюга з рівномірно розподілених
n елементів (частинок). Зверху шар коксу закривався мідним диском діаметром 79 мм.
Диски забезпечували усереднений за поверхнею електричний контакт на нижній та
верхній границі сипучого шару. Контактні диски приєднувалися до стабілізатора напруги з
використанням мікросхеми SD 1084 (1083), схема якого детально представлена у роботі
[5].
До верхнього денця прикладався строго вертикально зовнішнє навантаження, яке
змінювалося дискретно. В ході експериментів вимірювалися перепад напруги між
металевими денцями і електричний струм у шарі коксу заданої висоти. За результатами
вимірювань напруги і струму обчислювався електричний опір заданого шару коксу.
Обговорення результатів. Було проведено декілька серій експериментів, в яких
змінювалися висота шару коксу і зовнішнє навантаження. При зміні зовнішнього
навантаження вимірювалися електричний
струм, який протікав через шар коксу, та
перепад напруги. У підсумку визначався
електричний опір для шарів коксу різної
висоти при змінному навантаженні.
Навантаження
обчислювалося
як
тиск,
розподілений по поверхні контактів між
частинками. При обчисленнях тиску площа
поверхні контактів визначалася за допомогою
вищеназваної АІС “Pixel”. Середнє значення
Рис. 5 – Електричний опір коксової
площі поверхні контактів в експериментах не
пересипки
в залежності від зовнішнього
перевищувало 4% від загальної площі
верхнього денця. Результати експериментів навантаження для висоти шару: 1 – 50 мм;
2 – 100 мм; 3 – 150 мм; 4 – 200 мм
зображені у вигляді графіку (рис. 5).
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Графік на рис. 5 представляє собою узагальнені результати всіх серій експериментів.
В експериментах також визначалися площі контактів при змінному навантаженні. В
результаті обробки даних спостережень були отримані середньозважені значення кількості
контактів, а також середнє значення площі одного контакту. Результати вимірів приведені
у таблиці 1.
Таблиця 1 – Площа контактів в залежності від навантаження
Навантаження, кПа
Без навантаження
1413,8
2106,7

Площа контактів, м2
0,00007152
0,00007221
0,0001084

Середній радіус плями контакту, м
0,000148
0,000197
0,00031

Аналіз отриманих результатів. Для більш ґрунтовного аналізу нижче на рис. 6 у
збільшеному масштабі окремо виділено область з найбільш інтенсивною зміною опору.
З рис. 6 добре видно, що при відсутності
зовнішнього навантаження електричний опір
коксової пересипки знаходиться у певній
відповідності
до
висоти
шару.
Ця
закономірність
полягає
у
наступному:
зменшення електричного опору шарів коксу 100
і 150 мм порівняно з електричним опором 50 мм
пояснюється
наявністю
гравітаційного
стискання, яке цілком природно більше для
шарів 100 і 150 мм, ніж для шару 50 мм. Що ж
стосується шару 200 мм, то зрозуміло, що Рис. 6 – Електричний опір коксової
пересипки в залежності від
кількість частинок коксу по висоті шару, а отже,
зовнішнього навантаження (у
і контактних опорів більше (приблизно в два
діапазоні
0 - 5000 Па) для висоти
рази ніж у шарі 100 мм), що і обумовлює
шару: 1 – 50 мм; 2 – 100 мм; 3 – 150
отримане значення початкового опору (рис. 6).
мм; 4 – 200 мм
Гравітаційне ущільнення у цьому випадку не
достатньо велике для суттєвого зменшення опору. Підтвердженням сказаного є точки
перетину графіків на графіку (рис. 6).
Таким чином, вищеописані експериментальні дані дають можливість кількісно
оцінити фізичний принцип залежності контактного опору від механічного навантаження.
Справедливість зроблених висновків відносно співвідношення навантаження і висоти
шарів коксу підтверджується аналізом зміни характеру графіків (рис. 6). Так, на рисунку 6
добре видно, що графіки для різних шарів відрізняються інтенсивністю зменшення опору
від навантаження. Аналіз показує, що інтенсивність зміни опору шару 50 мм перевищує
інтенсивності зміни опору всіх інших шарів. Подальший аналіз особливості поведінки
графіків підтверджує вищеописане співвідношення початкових опорів і висоти шару на
прикладі перетину графіків 1, 2, 3 (рис. 6) у діапазоні тисків 400…800 кПа. Перетин
графіків відображає вищезгаданий фізичний принцип, згідно якого механічне
навантаження не впливає на зміну контактного опору при певній довжині ланцюга
електропровідних елементів.
На графіках спостерігається також суттєва відмінність інтенсивності зміни опору на
початковій ділянці для всіх висот. Опір для тиску від 0 до 420 кПа зменшується у
1.98…1.42 рази для висот шарів відповідно від 50 до 200 мм. Інтенсивність зміни опору з
ростом механічного навантаження більше 420 кПа зменшується до значень 1.73…1.12.
Тобто спостерігається неоднакова інтенсивність зміни контактного опору від механічного
навантаження. До того ж, з наведених чисельних даних на початковій ділянці ця
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інтенсивність суттєво більша, ніж при більшому навантаженні для всіх висот шарів коксу,
що свідчить про інший фізичний фактор впливу.
Показані на рис. 5 графіки залежностей якісно співпадають з емпіричною формулою,
наведеною у [1]. Необхідно зауважити, що автор [1] не дає фізичного обґрунтування
механізму зміни контактного опору від дії механічного навантаження, наведена формула
містить лише обернену пропорційність навантаження у ступені 1/3. В роботі [6] наведено
формулу для розрахунку контактного опору в залежності від лінійного розміру контактної
плями:
2
3
4
   
a
a
a
a 
Rc  

1

1
.
41581


0
.
06322


0
.
15261


0
.
19998

 
 
 
 
  ,
R
R
R
 R  
 2  a  

(1)

Контактний опір Rc, Ом

де ρ – питомий електричний опір матеріалів, що контактують, Ом∙м; a – напівось
еліптичної плями контакту, м; R – радіус уявного циліндру протікання електричного
струму між двома середовищами, що
1,6
контактують, м. В нашому випадку,
1,4
приймаючи круглу форму плями
1,2
контакту, вважатимемо, що a дорівнює
1
0,8
радіусу плями контакту. В свою чергу,
0,6
вважаємо R середнім значенням радіуса
0,4
частинок коксу, що контактують. На
0,2
рис. 7 наведено графік побудований за
0
формулою (1).
0
0,0001
0,0002
0,0003
0,0004
0,0005
Радіус плями контакту, м
Таким чином, згідно теоретичних
викладень автора [6] явище різкого
Рис. 7 – Контактний опір між частинками
зменшення контактного опору, що
коксу розрахований за формулою (1)
спостережено в експериментах (рис. 5),
пояснюється зміною розміру плями контакту.
Співставлення розрахованих середніх радіусів плям контактів (табл. 1) і значень,
отриманих за формулою (1), показує, що експериментальні дослідження відповідають
ділянці рівномірного спадання 0.0001…0.0004, м на графіку (рис. 7). З іншого боку,
співставлення значень навантажень (табл. 1) та характеру кривих на графіку (рис. 5)
показує, що досліджене явище суттєвої зміни контактного опору відбувається саме для
розрахованих середніх радіусів плям контактів у діапазоні значень 0.000154…0.00031, м.
Отже, отримані експериментальні дані щодо зміни контактного опору в залежності від
навантаження знаходяться у протиріччі з теоретичними уявленнями у вигляді
узагальнюючої залежності (1), яка представлена у роботі [6]. Ця розбіжність пояснюється
тим, що вказані теоретичні дослідження виконані для окремих металевих провідників і не
стосуються крихких сипучих матеріалів, одним з яких є кокс.
Детальний аналіз зміни контактного опору від навантаження показує, що при
збільшенні навантаження змінюються як кількість контактів, так і площа окремого
контакту, що ілюструється збільшенням загальної площі контактів (табл. 1). Залежність
контактного опору від навантаження (рис. 6) має обернено пропорційний характер.
Особливістю цієї залежності є те, що при досягненні деякого значення зовнішнє
навантаження перестає суттєво впливати на величину контактного опору.
Досліджені відмінності впливу розмірів плям контактів та навантажень на контактний
опір свідчать про те, що помітне падіння контактного опору на початковій ділянці графіків
(рис. 5 – 7) має іншу фізичну природу. Для з’ясування цих особливостей виконана оцінка
температурного рівня місця контакту за формулою [7]:
T

I2  R
,
2 
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(2)

де I – електричний струм, який протікає через шар коксу, A; R = ρ / (2∙a) – контактний опір,
Ом; a – радіус плями контакту, м; ρ – питомий опір коксу, Ом∙м; λ – коефіцієнт
теплопровідності коксу, Вт / (м∙К). Результати розрахунків за формулою (2) показали, що
за умови одиночного контакту з середнім радіусом 0,00015 мм (тобто таким, який був
визначений в експерименті без навантаження, табл. 1) температура досягає T = 1050 K.
Результатом розігріву контактів є зниження рівня початку пластичної деформації зон
контактів.
Для перевірки рівня підвищення температури у місцях контактів до розрахункової
величини було виконане додаткове дослідження явища іскріння. Дослідження
виконувалося у короткому (3-5 окремих частинок коксу) електричному ланцюгу, через
який пропускався постійний струм. У дослідженнях вимірювали величини струму і
напруги, а також виконували
оцінки площі контактів. При
обробці
результатів
обраховували контактний опір,
джоулеву
теплоту,
яка
виділяється у місці контакту.
а
б
Ділянка експериментального
ланцюга з іскровим розрядом Рис. 8 – Іскровий розряд між частинками коксу: а- фаза
початку розряду; б- розряд через 0,2 с після фази а
представлена на рис. 8.
Для аналізу представимо електричний ланцюг, показаний на рис. 9 у вигляді
еквівалентних опорів (рис.10). Лінійні розміри опорів у напрямку протікання електричного
струму приймемо у співвідношенні: довжина ділянки контактного опору δ приймається
одного порядку з поперечним розміром плями контакту (тобто ≈ 10-4м), середнє значення
довжини частинки коксу l для розглянутого гранулометричного складу приймається 1∙10-2
м.
Rкокс  к  l

Rконт

Rкокс  к  l

I

U

З теорії [7] відомо, що головним чинником виділення джоулевої теплоти у
розглянутому ланцюгу елементів є контактний опір. Оцінка співвідношення електричних
опорів еквівалентної схеми за прийнятими припущеннями та із врахуванням
експериментальних даних величин струму (I = 0,8 A) та падіння напруги (∆U = 8,48 mV)
показує, що Rконт / Rкокс ˃ 300. Приймемо наступні припущення. Лінійні розміри
еквівалентного контактного опору між двома частинками коксу δ є одного порядку з
поперечним розміром плями контакту (тобто ≈ 10-4м); тобто будемо вважати, що вся
теплота буде виділятися у кубічному об’ємі з розміром грані δ. Властивості цього
елементарного об’єму (опір, густина, теплоємкість) будемо вважати такими самими, як і у
коксу. Час встановлення (або порушення контакту) згідно із спостережденнями (рис. 9) не
перевищує 0,2 с. Отже, можемо вважати умови тепловиділення як такі, що відбуваються у
адіабітних умовах. Це означає, що основна маса коксових частинок (крім зони контакту) не
буде нагріватися і їхня температура лишатиметься незмінною при виділенні теплоти.
Запишемо рівняння теплового балансу:
I 2  Rконт    ( 3   кокс )  с p  (t 2  t1 )
Звідки отримаємо:
t2 
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I 2  Rконт  
( 3   кокс )  с p

 t1
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Виконані розрахунки дозволили оцінити вказану температуру в межах t2 = 770 820 ºC або T2 = 1043 – 1093 K, що задовільно збігається з рівнем температур, які
передбачає формула (2). Рівень температури t2, навіть за умови відсутності іскрового
розряду, забезпечується величиною щільності електричного струму, яка досягає у зоні
контакту величини 7,4 - 11,2 кА.
Аналіз отриманих результатів показує, що в місцях контактів частинок коксу
температура може суттєво підвищуватися, внаслідок чого фізичні властивості матеріалу (у
тому числі границя пластичної деформації), що контактує, зазнають певних змін.
Висновки. За допомогою спеціально розробленої експериментальної установки
отримані графічні залежності контактного опору від зовнішнього навантаження (тиску).
Досліджено, що при прикладанні початкового тиску відбувається найбільш інтенсивне
зменшення контактного опору порівняно з наступним збільшенням навантаження. Для
експериментальних діапазонів тисків (0 - 420) кПа інтенсивність зменшення електричного
опору становить 1.98…1.42, для діапазону більше 420 кПа – становить 1.73…1.12.
1. Розроблені оригінальна методика і програма оцінки розмірів плям контактів.
Створена оригінальна автоматизовано-інформаційна система обчислення площі плям
контактів, яка базується на ідентифікації цифрового позначення кольору сканованого
зображення відбитків плям контактів шляхом логічного порівняння.
2. На підставі порявняння експериментальних та розрахункових даних встановлено,
що на початковому етапі стискання при малих навантаженнях суттєвий вплив на
зменшення електричного опору сипучого вуглецевого матеріалу має значне (до 820 ºC)
збільшення температури у місцях точкових контактів.
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Контактний опір шару коксової пересипки/ М. Ю. Литвинчук, І. Л. Шилович// Вісник НТУ
«ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», – 2013. - № 1 (977). – С. 136-142.
– Бібліогр.: 6 назв.
Разработана оригинальная методика экспериментального определения площади пятен контакта в
слое сыпучего электропроводного материала (кокса). Экспериментально исследована зависимость
электрического сопротивления слоя кокса от внешней гравитационной нагрузки. Определены
диапазоны зависимости и автомодельности электрического сопротивления сыпучего слоя и внешней
нагрузки и идентифицированы причины наблюдаемого явления.
Ключевые слова: гравитационное уплотнение, сыпучий материал, контактное сопротивление,
графитация.
Specific method of experimental investigation of the contact spots area in granular layer of electrical
conductive substance (coke) is developed. Dependence of the coke layer electrical resistance on the external
gravitational load is investigated experimentally. Plot sectors of dependence and self-similarity electrical
resistance and external load are specified. Origins of observed phenomena are identified.
Keywords: gravitation compaction, granulated material, contact resistance, graphitation.
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ДОСЛІДЖЕННЯ УТВОРЕННЯ АЗОТОВМІСНИХ ПОХІДНИХ ЖИРНИХ
КИСЛОТ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИХ ІНГІБІТОРІВ КОРОЗІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ
НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ
Розроблено метод визначення складу реакційних мас на основі МАГ і ЕДА. Досліджено зміни складу
реакційних мас та захисного ефекта від умов реакції. Встановлено, що одержані реакційні маси
проявляють високий захисний ефект.
Ключові слова: інгібітор корозії, ріпакова олія, моноацилгліцерини, амідування, концентрація.

Вступ. Для захисту від корозії обладнання нафтогазової галузі [1] найбільш широко
використовують азотовмісні інгібітори корозії. Для розвитку їх вітчизняного виробництва
доцільне зменшення їх собівартості за рахунок використання для їх одержання
відновлювальної сировини, зокрема, рослинних олій [2]. Виходячи з цього, пошук,
дослідження і виробництво азотовмісних інгібіторів корозії на основі рослинних олій є
актуальною задачею.
Аналіз останніх досліджень і літератури. Відомо [3] одержання амідуванням
триацилгліцеринів (ТАГ) ріпакової олії етилендіаміном (ЕДА) реакційних мас, які
проявляють протикорозійні властивості. Згідно хімізму [4] на одній з стадій цієї реакції
утворюються моноацилгліцерини (МАГ), які подібно ТАГ, реагують з ЕДА з утворенням
азотовмісних сполук - алкіламіноетиленамідів (АА) та діалкілдіетилендіамідів (ДАД). У
[4] проведені кінетичні дослідження амідування МАГ ЕДА при мольному відношенні
реагентів 1:0,5 і температурах 373 К – 413 К і вказано про наявність у одержаних
реакційних мас протикорозійних властивостей. Проте дослідження амідування МАГ ЕДА
у інших умовах не відомі.
Мета досліджень. Метою цієї роботи є дослідження реакції взаємодії МАГ з ЕДА
при мольних відношеннях реагентів 1:1, 1:1,5 і температурах 373 К – 413 К.
Матеріали досліджень. Кінетичні дослідження реакції амідування МАГ ЕДА
проведено з використанням вихідних реагентів з фактичними показниками і за схемою як в
[4].
Результати досліджень. У зразках реакційних мас, які відібрано впродовж реакції,
визначено концентрацію загального амінного азоту СN та ЕДА СЕДА [4], а концентрацію АА
САА, ДАД СДАД, гліцерину СГл, МАГ СМАГ розраховано за формулами (1-4):
САА = СN − 2·СЕДА,
(1)
0
СДАД = (С N – 2·СЕДА– 2·САА)/2,
(2)
СГл = С0МАГ – СМАГ,
(3)
СМАГ = С0МАГ– (С0ЕДА – СЕДА) – CДАД,
(4)
0
0
0
де С N − вихідна концентрація амінного азоту, моль/г; С МАГ, С ЕДА– вихідна концентрація
МАГ і ЕДА, мол. ч., відповідно; СЕДА, CДАД – поточна концентрація ЕДА і ДАД, мол. ч.,
відповідно.
За визначеними поточними концентраціями компонентів реакційних мас
встановлені залежності їх зміни від часу реакції, зокрема при мольному відношенні
МАГ:ЕДА 1:1 і температурі 393 К (рис. 1).
Видно (рис. 1), що концентрація МАГ і ЕДА на початку реакції різко зменшується
(СМАГ=0,17 мол. ч., СЕДА=0,2 мол. ч. через 2000 с.).
Із збільшенням часу реакції швидкість їх витрат зменшується, але вже з помітною
між різницею (СМАГ=0,06 мол. ч., СЕДА=0,16 мол. ч. через 9000 с.). Це можна пояснити тим,
що МАГ витрачається за реакцією з ЕДА і з АА згідно хімізму [4].
При цьому різкому падінню концентрацій вихідних реагентів на початку реакції
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відповідає
амідування
МАГ
переважно ЕДА, а їх наступній
сповільненій зміні – амідування
МАГ АА. Залежності концентрації
АА від часу реакції (рис. 1), як і в
[4], мають форму кривої з
максимумом. Це підтверджує те,
що АА є проміжним продуктом
амідування МАГ. Після досягнення
максимуму концентрація АА з
часом зменшується із швидкістю
меншою,
ніж
швидкість
їх
утворення,
що
може
бути
зумовлене меншою швидкістю
реакції МАГ з АА, ніж з ЕДА.
Концентрація ДАД (рис. 1) з
часом збільшується, при чому
швидкість її зростання співпадає з
збільшенням швидкості витрат АА.
Концентрація Гл (рис. 1) на початку
реакції збільшується різко, а потім повільно, що узгоджується

Рис. 1 – Залежності концентрацій компонентів
реакційних мас при мольному відношенні МАГ:ЕДА
1:1 і температурі 393 К від часу реакції, де – МАГ,
– Гл, – ЕДА, – АА, х – ДАД

а
б
Рис. 2 – Залежності концентрації МАГ - а, ЕДА – б
у реакційних масах, одержаних при мольному
відношенні МАГ:ЕДА 1:1 - а, 1:1,5 - б, від часу і
температури, де х – 413 К, – 393 К, – 373 К

різким зменшенням на початку реакції і наступного повільного зменшення
концентрацій МАГ [4].
Деякі з одержаних залежностей концентрацій МАГ, ЕДА, АА, ДАД від умов реакції з
урахуванням [4] представлені на рис. 2, 3. Видно (рис. 2а, б), що із збільшенням
температури швидкість реакцій витрати МАГ і ЕДА збільшується. При чому, якщо
концентрація МАГ зменшується практично у весь час реакції (рис. 2а), то концентрація
ЕДА після 2000 с. змінюється дуже повільно (рис. 2б). Це можна пояснити тим, що на
початку реакції МАГ переважно реагують з ЕДА з утворенням АА, які потім реагують з
МАГ, але вже з меншою швидкістю.
Аналіз
залежностей
(рис. 3а)
свідчить про те, що із зменшенням
мольного відношення МАГ:ЕДА від
1:1,5 до 1:0,5 зменшується максимум
концентрації АА і час його досягання.
Такі зміни концентрації АА від мольного
відношення узгоджуються із змінами
концентрацій проміжного продукту у
а
б
послідовних реакціях [5], зокрема, за
Рис. 3 – Залежності концентрації АА - а,
схемою реакцій [4]. Оскільки ДАД
ДАД
- б у реакційних масах, одержаних при
утворюються з АА [4], то із зменшенням
температурі 373 К - а, 413 К - б, від часу та
мольного
відношення
реагентів
мольного відношення МАГ:ЕДА, де – 1:1,5,
концентрація
ДАД
збільшується
– 1:1, – 1:0,5
(рис. 3б), що узгоджується з [5].
Протикорозійні властивості продуктів реакції оцінено електрохімічним методом
поляризаційного опору у середовищі NACE (5 % NaCl + 250 мг/л оцтової кислоти).
Встановлено, що захисний ефект реакційних мас на початку реакції збільшується різко, а
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після 1000-2000 с. – повільно із досяганням величин більше 90 %, а також збільшується із
підвищенням температури реакції (рис. 4а) і мольного відношення реагентів (рис. 4б).
Подібні зміни захисного ефекту встановлено раніше [4]. Як і в [4], різке зростання
захисного ефекту (рис. 4а, б) на початку реакції можна пояснити різким зростанням
концентрацій АА і ДАД
(рис. 3а,
б),
а
уповільнення
збільшення захисного ефекту з
часом – зменшенням швидкості їх
накопичення
Високі захисні властивості АА і
а
б
ДАД підтверджено порівнянням Рис. 4 - Залежність захисного ефекту Z реакційних мас
величин захисного ефекту окремо
при мольному відношенні МАГ:ЕДА 1:1 і
виготовлених
АА
температурах 373, 393, 413 К - а, при мольному
(пальмітоїламіноетиленамід), ДАД відношенні МАГ:ЕДА 1:0,5, 1:1, 1:1,5 і температурі
(етиленбіспальмітамід)
та 393 К - б, від часу реакції, де х – 413 К, - 393 К, інгібітору корозії Інко-2НХІ при
373 К та
- 1:1,5, - 1:1, - 1:0,5
температурі 313 К на карусельній .
установці за масометричним методом з використанням зразків з сталі марки “Д”.
Таблиця - Захисний ефект для різних інгібіторів
Інгібітор
ДАД
АА
Інко-2НХІ

захисний ефект, %, при концентраціях, мг/л, у корозійному середовищі
200
400
200
400
NACE
КПВ Шебелинського ЦВНГК
68
68
78
75
65
64
74
72
68
66
61
71

Як видно, ДАД і АА в концентрації 200 мг/л, 400 мг/л проявляють захисні
властивості, в основному, більші, ніж інгібітор корозії Інко-2НХІ, а тому можуть бути
рекомендовані для розробки на їх основі композицій з високим захисним ефектом для
нафтогазових родовищ.
Висновки. 1. Встановлено, що за концентраціями амінного азоту і ЕДА, які
визначено експериментально у реакційних масах на основі МАГ і ЕДА, згідно
матеріального балансу можна розраховувати концентрації усіх інших компонентів (АА,
ДАД, МАГ, Гл) з похибкою, в основному, до 10 %. 2. Встановлено, що процес амідування
МАГ ЕДА протікає постадійно і характеризується різким перетворенням вихідних
реагентів у Гл та АА на початку реакції з наступним уповільненням швидкості їх витрати,
зменшенням концентрації АА і накопиченням ДАД. 3. Встановлені закономірності змін
концентрацій МАГ, ЕДА, АА, ДАД від температури та мольного відношення реагентів.
4. Високі захисні властивості реакційних мас на основі МАГ та ЕДА зумовлені утворенням
за реакцією амідування азотовмісних похідних жирних кислот - алкіламіноетиленамідів та
діалкілдіетилендіамідів. 5. Захисний ефект реакційних мас збільшується з часом, із
зростанням температури та мольного відношення реагентів.
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Разработан метод определения состава реакционных мас на основе МАГ и ЭДА. Исследованы
изменения состава реакционных мас и защитного эффекта от условий реакции. Установлено, что
полученные реакционные массы проявляют высокий защитный эффект.
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концентрация.
Method to determine composition of reaction masses on the basis of MAG and EDA was developed.
The changes of reaction mass composition from reaction conditions were researched. The obtained reaction
masses were founded to have a high ingibition effect.
Keywords: corrosion inhibitior, rape oil, monoacylglycerines, amidation, concentration.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРИСТОСТИ И УДЕЛЬНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ЖМЫХА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
В статье описан разработанный метод определения открытой пористости, кажущейся плотности,
эффективного порового объема и удельной поверхности жмыха масличных культур, позволяющих
оценивать процесс экстракции.
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Введение. Степень добычи масла и продолжительность первого периода процесса
экстракции в значительной мере зависят от технологической схемы и режима подготовки
масличного семени к экстракции. Для улучшения структуры жмыха, снижения
масличности шрота при экстракции жмыха, сокращения технологической схемы
подготовки материала к экстракции и увеличения производительности экстракционных
линий на маслоэкстракционных заводах стали использоваться экспандеры, пресса и
экструдеры, на которых жмых получают в виде пористых гранул. При этом коэффициент
внутренней диффузии является суммарной характеристикой структуры материала,
который подвергается экстракции. Поэтому следует стремиться к созданию оптимальной
структуры материала, придавая ему структурно-механические свойства [1].
Анализ последних исследований и литературы. Структура порового пространства
материала оказывает решающее влияние на такие функциональные свойства пористых тел,
как адсорбционная способность, диффузионная проницаемость, фильтрующие свойства и
т.д. Знание параметров пористой структуры необходимо для анализа процессов
массопереноса.
В масложировой промышленности методы определения пористой структуры жмыха
отсутствуют. Методов, специально разработанных для определения пористости и удельной
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поверхности органических твердых продуктов, не существует. Все описанные в литературе
методы, как правило, предназначены для неорганических материалов. Наиболее
распространенным методом определения пористости твердых материалов является метод
ртутной порометрии [2]. Однако эти методы достаточно сложные, требуют использования
криогенной температуры, хроматографов и другой аппаратуры. В связи с тем, что
подвергаемые экстрагированию маслосодержащие материалы по свойствам значительно
отличаются от классических твердых тел, возникла необходимость разработать методику
определения пористости жмыховых гранул.
Цель исследования. Целью данной работы является разработка методики
определения пористости и удельной поверхности жмыховых гранул масличных культур.
Результаты исследования. Наиболее приемлемым методом исследования пористой
структуры жмыхов является метод насыщения, с помощью которого можно определить
открытую пористость, кажущуюся плотность, удельную поверхность и эффективный
поровый объем.
Для материалов, не взаимодействующих с водой, иммерсионной жидкостью может
служить дистиллированная вода. Для органических материалов, которые набухают в воде,
необходимо использовать другие жидкости.
В связи с тем, что жмых относится к гидрофильной части материала растительного
происхождения, использование воды в качестве иммерсионной жидкости не возможно,
поскольку наблюдается набухание белковой части, что приводит к уменьшению размера
пор. Поэтому необходимо подобрать такую иммерсионную жидкость, которая не приводит
к набуханию материала.
Как показывают исследования, для определения пористости и удельной поверхности
пригодны лишь немногие жидкости. Необходимо, чтобы выполнялся ряд требований.
Рабочая жидкость не должна вызывать набухание жмыха, отслаивание частиц,
деформацию образца; вступать со жмыхом в химическое взаимодействие; быть токсичной
и летучей.
Желательно, чтобы форма молекул жидкости не слишком отличалась от сферической,
с тем, чтобы свести к минимуму неопределенность в величине площадки ω m, занимаемой
молекулой жидкости на поверхности жмыха [3].
Разработанный метод основан на насыщении пористого материала иммерсионной
жидкостью с учетом массы сухого испытуемого образца, массы образца при погружении
его в жидкость и массы насыщенного жидкостью образца в воздухе.
Показатели пористого материала определяются по соотношениям:
Открытая пористость ПО, %:
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где m1 – масса сухого испытуемого образца; m2 – масса испытуемого образца в
жидкости; m3 – масса насыщенного жидкостью испытуемого образца; ρ1 – плотность
иммерсионной жидкости при температуре испытаний, г/см3; М – молекулярная масса
иммерсионной жидкости; NA – число Авогадро; ωm – размер площадки молекулы
иммерсионной жидкости, занимаемой на поверхности жмыха.
Размер площадки любой молекулы, занимаемой на поверхности жмыха, может быть
определен по формуле (5) [4]:
ω  6,16
ωm  n
0,596 ,
(5)
2

 M 3
 ,
ω п  1,091  
 NA  ρ 

где

(6)

М – молекулярная масса; NA – число Авогадро; ρ – плотность жидкости.
Наличие воздуха или масла в поровом пространстве является источником
погрешности
при
порометрических
измерениях. Поэтому для удаления масла из
порового
пространства,
жмых
перед
измерением необходимо экстрагировать до
полного его обезжиривания. Воздух из
порового пространства жмыха удаляется
вакуумированием,
либо
насыщением
жидкостью при кипячении, причем первое
предпочтительнее.
Рис. – Принципиальная схема
Для
проведения
испытаний
устройства для насыщения образцов
обезжиренные образцы высушивают до
вакуумированием:
постоянной массы. Перед взвешиванием 1 – сосуд для насыщающей жидкости; 2
образцы охлаждают в эксикаторах.
– запорный кран; 3 – емкость для
Принципиальная схема устройства для насыщения образцов; 4 – трехходовой
насыщения
образцов
вакуумированием кран; 5 – ловушка для предотвращения
представлена на рис.
попадания жидкости в вакуумный
В качестве иммерсионной жидкости был насос; 6 – вакуумметр; 7 – вакуумный
использован бензол. Насыщение образцов насос; 8 – запорный кран вакуум-насоса
вакуумированием
проводят
следующим
и заполнения системы атмосферным
образом.
Стакан
с
высушенным
и
воздухом
охлаждённым испытуемым образцом
помещают в герметичный сосуд 3, в сосуд 1 заливают рабочую жидкость. Образцы и
рабочую жидкость вакуумируют раздельно. Жидкость вакуумируют до прекращения
интенсивного выделения пузырьков газа. Время вакуумирования образцов зависит от
массы образца.
По истечении времени вакуумирования перекрывают вакуум к сосуду 1 для
насыщающей жидкости и производят слив отвакуумированной жидкости через кран 2 для
пропитки образца. Уровень жидкости поднимают на высоту не менее 1,0 см над
поверхностью образцов и вакуумируют до прекращения интенсивного выделения
пузырьков газа. Выключают вакуум-насос, медленно открывают кран 8 и извлекают стакан
с образцом. Оставляют образцы в жидкости для донасыщения при атмосферном давлении.
Время донасыщения образца зависит от его массы.
Для насыщения образца кипячением образец помещают в сосуд с насыщаемой
жидкостью и нагревают до температуры кипения данной жидкости. Время насыщения
образцов зависит от массы образца. По истечении времени насыщения образец в жидкости
оставляют охлаждаться до 20 ºС.
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После окончания процесса насыщения и донасыщения образцы взвешивают
гидростатически, определяя массу образца, погруженного в жидкость. Для этого из стакана
с насыщенными образцами извлекают рабочий образец и помещают его в корзинку из
тонкой проволоки, которую подвешивают к дужке весов. Образец при этом должен быть
погружен в стакан с отвакуумированной рабочей жидкостью и не должен касаться стенок
и дна стакана в момент взвешивания.
Затем проводят взвешивание насыщенного образца в воздухе. Для этого образец
вынимают из стакана и удаляют избыток жидкости с его поверхности. Эту операцию
проводят с помощью смоченной в этой же жидкости фильтровальной бумаги.
Погрешность определения открытой пористости, кажущейся плотности, удельной
поверхности и эффективного порового объема слагается из:
- погрешности взвешивания, г;
- погрешности подготовки насыщенного образца к взвешиванию, г;
- погрешности, вызванной неполнотой насыщения.
Суммарная относительная систематическая погрешность измерений оценивается
соотношением:
П 
2М 3  М 1  М 2
(7)
 (2ΔМ  ΔМ 13 ) 
 ,
П

(М 3  М 1 )  (М 3  М 2 )

где ΔПО – абсолютная погрешность определения пористости, кажущейся плотности,
удельной поверхности и эффективного порового объема, %; ΔПО/ПО – относительная
погрешность определения пористости, кажущейся плотности, удельной поверхности и
эффективного порового объема; ΔМ – погрешность взвешивания;ΔМ13 – погрешность
подготовки насыщенного образца к взвешиванию в воздухе; М1 – масса сухого образца, г;
М2 – масса насыщенного жидкостью образца в насыщающей жидкости, г; М3 – масса
насыщенного жидкостью образца в воздухе, г; φ – погрешность, вызванная неполнотой
насыщения.
Погрешность, вызванная неполнотой насыщения, может быть оценена в результате
экспериментальных работ и выражается в виде:
V
,
(8)
 
VП

где

VП – полный объем порового пространства; ΔV – недонасыщенный объем.
По оценкам систематическая погрешность при использовании аналитических весов
второго класса не превышает 1 %.
Случайная погрешность измерений открытой пористости в диапазоне от 30 % до 50 %
оценивалась по десяти параллельным опытам и не превышает 3 %, а суммарная
погрешность составила не более 3,5 %.
Вывод. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что
разработанная методика обеспечивает необходимую точность измерения показателей
пористого материала для оценки процесса экстракции.
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В статті описано розроблений метод визначення відкритої пористості, щільності, що здається,
ефективного порового об’єму та питомої поверхні макухи олійних культур, які дозволяють оцінювати
процес екстракції.
Ключові слова: видобування олії, екстракція, макуха, пористість, щільність, поровий об’єм,
питома поверхя
The worked out method of open porosity’s definition, apparent density, effective pore volume and
specific surface of oil crop’s oilcake, which allow evaluate the extraction process, are described in the article.
Keywords: oil production, extraction, oilcake, porosity, density, pore volume, specific surface

УДК 665.12
І. П. ПЕТІК, наук. співроб., УкрНДІОЖ, Харків
ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ ПРОДУКТІВ ОКИСНЕННЯ В ОЛІЯХ, ЯКІ ПРОЙШЛИ
НЕЙТРАЛІЗАЦІЮ В РОЗЧИНІ, ЩО МІСТИТЬ ЕТАНОЛ
В статті представлено інформацію про вплив нейтралізації в нейтралізуючому розчині обґрунтованого
компонентного складу на наявність продуктів окиснення в оліях. Встановлено, що в результаті
нейтралізації олій в розробленому розчині забезпечується зниження вторинних продуктів окиснення
порівняно з нейтралізацією у водному розчині NaOH. На вміст первинних продуктів окиснення
нейтралізація олій в основі нейтралізуючого розчину майже не впливає.
Ключові слова: нейтралізація олій, основа нейтралізуючого розчину, первинні і вторинні
продукти окиснення олій

Вступ. Олії в процесі виробництва і переробки піддаються окисненню, що призводить
до зниження їх харчової, біологічної цінності і безпеки. Фізико-хімічні показники кислотне, пероксидне, йодне числа, за якими найчастіше оцінюють якість олій,
недостатньо повно характеризують процеси, що відбуваються в них, оскільки поряд з
первинними продуктами окислення (пероксидами і гідропероксидами), відображеними у
показнику пероксидного числа, утворюються і вторинні сполуки (альдегіди і кетони).
Анізидинове число характеризує вміст вторинних продуктів окислення олій та жирів і
дозволяє більш повно оцінити якість та безпечність олій. Так як накопичення первинних і
вторинних продуктів окислення відбувається внаслідок взаємодії олій та жирів з киснем
повітря і підсилюється при наявності чинників, що прискорюють окисні процеси, то для
запобігання окисного псування необхідно обмежити контактування жиру з киснем повітря
і не допускати вплив несприятливих факторів.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У попередніх роботах нами було
обґрунтовано оптимальний склад основи нейтралізуючого розчину для нейтралізації олій
та жирів у водно-лужному середовищі щодо поверхневого натягу і щільності, до складу
якої входили етанол і гліцерин. Функція етанолу полягає у зниженні величини
поверхневого натягу водної фази. В свою чергу, функція гліцерину полягає у збільшенні
густини нейтралізуючого розчину. В результаті досліджень обґрунтовано оптимальний
склад щодо поверхневого натягу та густини основи нейтралізуючого розчину.
Дана розробка дозволяє підвищити ефективність нейтралізації олій в мильно-лужному
середовищі, а саме підвищити концентрацію соапстоків і знизити вміст у них нейтрального
жиру при нейтралізації олій та жирів у водно-лужному середовищі. Компонентний склад і
фізичні властивості розробленої основи нейтралізуючого розчину дозволяють припустити,
що деякі продукти окиснення олій та жирів, що проходять нейтралізацію, мають
переходити в нейтралізуючий розчин.
Мета і задачі дослідження. Відповідно до вищенаведеного, метою дослідження є
отримання інформації про вплив нейтралізації в нейтралізуючому розчині обґрунтованого
компонентного складу (вода : етанол : гліцерин у співвідношенні 30 : 30 : 40) на наявність
продуктів окиснення в оліях.
© І. П. ПЕТІК, 2013
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Анізидинове число, ум.од.

Пероксидне число,
½О ммоль/кг

Для досягнення мети досліджень необхідно вирішення наступних завдань: отримання
зразків соняшникової олії з різним вмістом первинних і вторинних продуктів окиснення;
проведення експериментів з нейтралізації отриманих зразків олій в нейтралізуючому
розчині NaOH обраного складу і в водному розчині NaOH; встановлення і порівняння
ступеню зниження вторинних продуктів окиснення в нейтралізованих зразках олій.
Результати досліджень. Величини пероксидного і анізидинового чисел в зразках олій
кориговано за допомогою продування повітря з постійною швидкістю через шар олії за
постійної підвищеної температури. Нейтралізацію проведено за температури 65 оС при
концентрації нейтралізуючого агенту гідроксиду натрію, яку було розраховано в
залежності від величини вихідного кислотного числа зразків олій.
Після проведення нейтралізації зразків
25
соняшникової олії в трикомпонентній основі
а
20
б
нейтралізуючого розчину було визначено їх
15
в
пероксидні і анізидинові числа порівняно з
10
результатами
дослідів
порівняння
–
5
аналогічними дослідами з нейтралізації
0
соняшникової олії в водному розчині
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
гідроксиду натрію. Кислотні числа зразків
Зразки олїї
олій після нейтралізації не перевищували
0,2 мг КОН/г. Результати дослідження вмісту
Рис. 1 - Вміст первинних продуктів
первинних продуктів окиснення в зразках окиснення в зразках соняшникової олії: а –
олії представлено на рис.1.
перед нейтралізацією; б – після нейтралізації
в гліцериново-етаноло-водному розчині
Аналізуючи графічні описи залежностей
вмісту первинних продуктів окиснення в гідроксиду натрію; в – після нейтралізації в
водному розчині гідроксиду натрію
зразках олії вихідних, після нейтралізації в
гліцериново-етаноло-водному розчині
гідроксиду натрію, а також після проведення порівняльної нейтралізації в
водному.розчинігі дроксиду натрію, можна дійти висновку, що в результаті нейтралізації в
гліцериново-етаноло-водному розчині лугу відбувається незначне зниження вмісту
первинних продуктів окиснення (пероксидів і гідропероксидів), майже співвідносне з
похибкою досліду.
Результати
дослідження
вмісту
14
а
12
вторинних продуктів окиснення в зразках
б
10
в
олії представлено на рис. 2.
8
Аналізуючи
графічні
описи
6
4
залежностей вмісту вторинних продуктів
2
окиснення в вихідних зразках олії, зразках
0
після нейтралізації в гліцериново-етаноло1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Зразки олії
водному розчині гідроксиду натрію, а
також після проведення порівняльної
нейтралізації в водному розчині гідроксиду Рис. 2 - Вміст вторинних продуктів окиснення
в зразках соняшникової олії: а – перед
натрію, можна дійти висновку, що
нейтралізацією; б – після нейтралізації в
нейтралізація
в
гліцериново-етанологліцериново-етаноло-водному розчині
водному розчині лугу забезпечує зниження
вмісту вторинних продуктів окиснення гідроксиду натрію; 3 – після нейтралізації в
водному розчині гідроксиду натрію
(переважно низькомолекулярних
альдегідів і кетонів) близько на30-33 %порівняно з нейтралізацією у водному розчині
NaOH.
У разі нейтралізації олії в гліцериново-етаноло-водному розчині гідроксиду натрію
вторинні продукти окиснення олій (альдегіди і кетони) завдяки своїм фізичним
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властивостям переходять в основу нейтралізуючого розчину. Таким чином, в результаті
нейтралізації олії в гліцериново-етаноло-водному розчині лугу відбувається зниження
вмісту вторинних продуктів окиснення, це є рішенням доволі актуального завдання
переробної промисловості таких олій та жирів, що зберігаються протягом тривалого часу в
незадовільних умовах або піддаються тривалому механічному чи термічному впливу,
наприклад, при тривалому транспортуванні морським транспортом з подальшими
неодноразовими перекачування.
Висновки. Використання основи нейралізуючого розчину розробленого
компонентного складу при рафінації олій дозволить не тільки підвищити ефективність
нейтралізації олій, а ще й поліпшити їх якість та безпечність.
Список літератури: 1. Петік І. П. Вплив компонентного складу основи нейтралізуючого розчину на
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Снижение содержания продуктов окисления в маслах, прошедших нейтрализацию в
растворе, содержащем етанол // Петик И. П // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних
технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», – 2013. - № 1 (977). – С. 150-152. – Бібліогр.: 2 назв.
В статье представлена информация о влиянии нейтрализации масел в нейтрализующем растворе
обоснованного компонентного состава на содержание в них продуктов окисления. Установлено, что в
результате нейтрализации масел в обоснованном растворе обеспечивается снижение вторичных
продуктов окисления по сравнению с нейтрализацией в водном растворе NaOH. На содержание
первичных продуктов окисления нейтрализация масел в основе нейтрализующего раствора
практически не влияет
Ключевые слова: нейтрализация масел, основа нейтрализующего раствора, первичные и
вторичные продукты окисления масел.
The article provides information on the impact of neutralization of oils in neutralizing solution sound
component composition on the content of oxidation products. Found that the neutralization of the oil in the
reasonable solution ensures reduction of secondary oxidation products compared with the neutralization of an
aqueous solution of NaOH. For the maintenance of the primary products of oxidation of oils based
neutralization neutralizing solution has virtually no effect.
Keywords: neutralization of oils, the basis of the neutralizing solution, primary and secondary oxidation
products of oils.

УДК 666.213
О. В. САВВОВА, канд. техн. наук, н. с. НТУ «ХПІ»
Г. М. ШАДРІНА, аспірант, НТУ «ХПІ»
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КРИСТАЛІЗАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ НА
ТЕМПЕРАТУРНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ЛІНІЙНОГО РОЗШИРЕННЯ
КАЛЬЦІЙСИЛІКОФОСФАТНИХ СКЛОКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ТИТАНУ
В статті досліджено вплив кристалізаційної здатності кальційсилікофосфатних склокристалічних
матеріалів для захисту титану на основі стекол системи R2О – RO – RO2 – R2O3 – P2O5 – SiO2 на їх
температурний коефіцієнт лінійного розширення. Визначено, що для забезпечення високої міцності
зчеплення склокристалічних покриттів з титаном необхідною умовою є забезпечення їх ТКЛР в межах
© О. В. САВВОВА, Г. М. ШАДРІНА, 2013
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(90 – 130)∙10-7 град-1. Одержані дані доцільно використовувати при проектуванні біоактивних
склокристалічних матеріалів для захисту титану для кісткового ендопротезування.
Ключові слова: склокристалічні матеріали, кристалізаційна здатність, гідроксіапатит, титан.

Вступ. При одержанні біосумісних склокристалічних покриттів по титану для
кісткового ендопротезування важливим є відповідність їх властивостей до комплексу
наступних вимог: медико-біологічних, хімічних, механічних та технологічних. До
важливих експлуатаційних характеристик, які пред’являються до вказаних видів
матеріалів, відносяться термічні властивості, зокрема температурний коефіцієнт лінійного
розширення (ТКЛР). Для забезпечення високої міцності покриття та попередження появи
напруг стиснення необхідно, щоб ТКЛР склопокриття був менше ТКЛР металу, оскільки
газонасичення, яке стає помітним при температурі > 700 °С, та інтенсивним при 800 –
1000°С, призводить до втрати технологічної пластичності та погіршення механічних
властивостей титану та його сплавів [1, 2]. Відомо, що значення ТКЛР для титанового
сплаву, який використовується в кістковому ендопротезуванні, складає – 99·10-7 град-1, для
біоситалів – (80 – 100)·10-7 град-1 [3]. Однак, нанесення склопокриття по титану, на відміну
від сталі, можливе з ТКЛР значно більшим, аніж у титану. Слід зазначити, що ці покриття
витримують досить високу роботу руйнування. Однак, для запобігання утворення окалини
на титані, яка складається з рутилу та характеризується високою твердістю, та запобігання
фазових перетворень, що протікають при температурах > 880 °С, необхідним є зниження
температури та часу термообробки покриттів [1].
Встановлено, що значний вплив на значення ТКЛР склокристалічних матеріалів
відіграє вид та вміст кристалічних фаз у їх складі [3]. В таких матеріалах результуючий
ТКЛР залежить від кількісного співвідношення фаз і, зокрема, від кількості склоподібної
фази, що залишилася в ситалі. Крім того, на температурну зміну ТКЛР склокристалічного
матеріалу впливають поліморфні перетворення.
Біоактивні склокристалічні покриття по титану одержують на основі
кальційсилікофосфатних стекол, які характеризуються високою кристалізаційною
здатністю фосфатів кальцію зі значеннями ТКЛР для гідроксіапатиту (ГАП) відповідно
138·10-7 град-1 [4]. Окрім фосфатів кальцію в даних стеклах після варки та термообробки
можуть кристалізуватися інші фази, які будуть значно впливати на термічні властивості
кінцевого матеріалу. Наприклад, кристалічні фази кварцу значно підвищують ТКЛР, так як
мають достатньо високі значення ТКЛР – 112·10-7 град-1 [5]. Необхідність вивчення впливу
процесів фазоутворення на ТКЛР в біоактивних склокристалічних матеріалах полягає у
встановленні оптимального співвідношення між склофазою та кристалічною фазою, як
основного критерію забезпечення біоактивності та відповідних технологічних
властивостей для кісткових імплантатів.
Метою даної роботи є дослідження впливу кристалізаційної здатності на ТКЛР
склокристалічних матеріалів для захисту титану на основі стекол системи R2О – RO – RO2
– R2O3 – P2O5 – SiO2.
Методика
експерименту.
Наявність
кристалічної
фази
в
дослідних
кальційсилікофосфатних склокристалічних матеріалах після термообробки було
встановлено за допомогою рентгенофазового аналізу на установці «ДРОН-3М». Відносне
подовження матеріалу при нагріванні (Δtн – tк) визначали на вертикальному кварцовому
дилатометрі. Температурний коефіцієнт лінійного розширення розраховували для кожного
температурного інтервалу tн – tк за формулою 1, де tн – початкова температура зразку, С
або температура приміщення; tк – кінцева температура зразку, С при початковій довжині
зразку lн, (мм), абсолютному подовженню його Δltн – tк, (мм) та поправці до приладу К,
(μ·мм-1):
1000  lt H t K  K  l H
(1)
 t t 
H

K

1000  (t K  t H )  l H
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Відносне подовження матеріалу, яке виражене в відсотках, при тих же значеннях tн, tк,
lн, Δltн – tк та К розраховували за формулою 2:
 t H t K 

1000  lt H t K  K  l H

(2)

10  l H

Експериментальні результати та їх обговорення. В роботі для встановлення
області існування стекол як основи для синтеза біоактивних склокристалічних покриттів
для захисту титану була обрана система R2О – RO – RO2 – R2O3 – P2O5 – SiO2, де R2О –
Na2О, K2O; RO – CаO, ZnO, MgO; RO2 – TiO2, ZrO2; R2O3 – Al2O3, B2O3 з вмістом SiO2 від
45 до 50 мас. %; P2O5 від 3 до 10 мас. %; Na2О від 3,3 до 10,0 мас. %; K2O від 3,3 до 10,0
мас. %; CaO від 10 до 20 мас. %; ZnO від 2 до 3 мас. %; MgO від 3 до 13,8 мас. %; TiO2 від
2,0 до 5,0 мас. %; ZrO2 від 3,0 до 5,0 мас. %; B2O3 від 2 до 7 мас. %, Al2O3 – 5 мас. % з
різним співвідношенням CaO / P2O5. В системі була обмежена область та синтезовані 10
складів модельних стекол з маркуванням Т. Всі стекла були зварені в однакових умовах
при температурах 1300 – 1500 °С в корундових тиглях з наступним охолодженням на
металевому листі. Склокристалічні матеріали на основі експериментальних стекол Т були
отримані шляхом їх термообробки при температурах от 880 до 1100 °С напротязі 0,5 часа.
Маркування матеріалів відповідає маркуванню стекол, на основі яких вони були отримані.
З метою вивчення процесів фазоутворення, які протікають при термообробці
модельних стекол, була досліджена кристалізаційна здатність склокристалічних матеріалів
на їх основі. За даними рентгенофазового аналізу дослідні склокристалічні матеріали
характеризуються різною кристалізаційною здатністю ГАП після термообробки.
Склокристалічні матеріали висококремнеземістої області Т1 та Т2 характеризуються
незначною кристалізаційною здатністю ГАП серед матеріалів дослідної системи. Однак, ці
матеріали мають найвищі значення ТКЛР в температурному інтервалі 25 – 700 °С – (216 –
217)∙10-7 град-1 (табл.1), що обумовлюється заміною 10 мас. % оксиду кальцію на оксиди
стронцію та магнію, що узгоджується з даними Ящишина Й. М. [6].
В матеріалах Т3 та Т4, які характеризуються співвідношенням СаO/P2O5 = 2,0 та
вмістом SiO2 45 мол.%, спостерігається невелика кількість ГАП, і, як наслідок, найнижчі
показники ТКЛР відповідно 106,5∙10-7 та 95,22∙10-7 град-1 в температурному інтервалі 25 –
700 °С. Для склокристалічного матеріалу Т3 у порівнянні з Т4 характерним є більш
високий ТКЛР, що пояснюється виділенням кварцу в процесі термообробки.
Для склокристалічних матеріалів Т7, Т8, Т9 та Т10 спостерігається деяке збільшення
ТКЛР від 115,84∙10-7 до 118,96∙10-7 град-1 у порівняні з Т3 та Т4, що пов’язано зі
збільшенням кристалізаційної здатності ГАП після термообробки. Введення до складу
матеріалів Т7, Т8, Т9 та Т10 оксидів магнію та цирконію позначається на зниженні ТКЛР у
порівнянні з Т5 та Т6. Загальне зниження вмісту ГАП у складі Т5 та Т6 не суттєво
позначається на зниженні їх ТКЛР (табл.).
За кривими відносного подовження Δl/l, %
дослідних матеріалів були визначені важливі
характеристичні температури необхідні для
режиму термообробки: температура склування
(Тg),
та
дилатометрична
температура
розм’якшення (Тдил), які знаходяться в межах
відповідно 400 – 550 та 450 – 600 °С (рис.).
Отже,
визначальним
фактором
при
визначенні впливу фазового складу на ТКЛР
дослідних
кальційсилікофосфатних
Рис. - Відносне подовження
склокристалічних матеріалів для захисту титану
дослідних матеріалів
поряд з наявністю та вмістом ГАП є наявність у
складі вихідних стекол оксидів стронцію та
1,4

Відносне подовження Δ l ̸ l, %

1,2

1

Т1

0,8

Т3
Т4

0,6

Т6
Т9

0,4

Т8
Т5

0,2

0

0

100

200

300

400

500

Температура, ℃
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600

700

800

магнію.
Враховуючи технологічні вимоги для одержання бездефектного склокристалічного
покриття для захисту титану, оптимальними є дослідні матеріали з показниками ТКЛР в
межах 95 – 107 град-1. Для матеріалів з ТКЛР в межах 115 – 119 град-1 одержання якісного
склокристалічного покриття по титану можливе при зниженні температури та часу випалу.
tн – tк ,
Тg,
Тдил., °С
25-200
25-300
25-400
25-500
25-600
25-700
Тg
Тдил.

Таблиця - Значення ТКЛР, Тg та Тдил дослідних матеріалів
1

2

3

168,3
188
194,4
202,5
216,0
202,3
450
600

169,1
190
196,1
204
217,48
201
450
600

93,3
92,2
98,2
106,5
84,7
400
500

Дослідні склокристалічні матеріали Т
4
5
6
7
8
-7
-1
Значення ТКЛР (α∙10 ), град
80,08 165,71 218,85 71,34
78
88,77 177,09 204,36 95,03
106
91,14 169,33
200
104
106,54
95,22 164,47 177,78 118,0 118,96
90,74 130,31
170
92,36 93,72
400
400
400
400
400
500
450
500
500
500

9

10

125,62
129,24
116
116,63
92,64
400
450

97,42
108,9
105,66
115,84
91,65
400
500

Висновки.
Досліджено
вплив
кристалізаційної
здатності
на
ТКЛР
кальційсилікофосфатних склокристалічних матеріалів для захисту титану на основі стекол
системи R2О – RO – RO2 – R2O3 – P2O5 – SiO2. Враховуючи технологічні вимоги для
одержання бездефектного склокристалічного покриття для захисту титану, оптимальними
є дослідні матеріали з показниками ТКЛР в межах 95 – 107 град-1.
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Дослідження впливу кристалізаційної здатності на температурний коефіцієнт лінійного
розширення кальційсилікофосфатних склокристалічних матеріалів для захисту титану /
Саввова О. В., Шадріна Г. М. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. –
Х: НТУ «ХПІ», – 2013. - № 1 (977). – С. 152-156. – Бібліогр.: 6 назв.
В статье исследовано влияние кристаллизационной способности кальцийсиликофосфатных
стеклокристаллических материалов для защиты титана на основе стекол системы R2О – RO – RO2 –
R2O3 – P2O5 – SiO2 на их ТКЛР. Определено, что для обеспечения высокой прочности сцепления
стеклокристаллических покрытий с титаном необходимым условием является обеспечение их ТКЛР в
пределах (90 – 130)∙10-7 град-1. Полученные данные целесообразно использовать при проэктировании
биоактивных
стеклокристаллических
материалов
для
защиты
титана
для
костного
эндопротезирования.
Ключевые слова: стеклокристаллические материалы, кристаллизационная способность,
гидроксиапатит, титан.
The paper investigates the influence of crystallization ability to CTE calcium silicophosphate glassceramic materials for titanium based on glass system R2О – RO – RO2 – R2O3 – P2O5 – SiO2. Determined that
for high bond strength glass-ceramic coatings with titanium is a necessary condition to ensure their CTE
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within (90 – 130)∙10-7 град-1. These data should be used in designing the bioactive glass-ceramic materials for
the protection of titanium for bone replacement.
Keywords: glass-ceramic materials, crystallization ability, hydroxyapatite, titanium.
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ
ТИПОВОГО ВІЙСЬКОВОГО ОБ’ЄКТУ НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Розроблено декомпозиції завдань оцінювання впливу елементів інфраструктури типового військового
об’єкту на стан навколишнього природного середовища, відповідно до вимог чинного законодавства,
та оцінювання залежності інтенсивності забруднення компонентів навколишнього природного
середовища. Надано результати комплексного експертно-аналітичного оцінювання впливу військового
об’єкту на стан навколишнього природного середовища.
Ключові слова: експертно-аналітичні процедури, вагові коефіцієнти, військовий об’єкт, стан
навколишнього природного середовища

Вступ. Актуальність дослідження. З метою практичного вирішення задач, що
пов’язані з оцінкою комплексних характеристик стану навколишнього природного
середовища (НПС) та прийняття управлінських рішень щодо приведення стану НПС до
нормативних показників чинного законодавства України та вимог міжнародних стандартів,
застосовуються методи системного аналізу та створення експертних систем. Під час
надання комплексної експертної оцінки елементів, що належать до різних галузей знань та
мають власну ієрархію, ефективним є використання методу аналізу ієрархій/методу аналізу
систем (МАІ/МАС) в основу якого покладено попарне порівняння критеріїв (факторів,
параметрів, елементів) між собою [1].
В [2] зазначено, що сутність процесу оцінювання ефективності заходів забезпечення
екологічної безпеки визначається, трьома векторами інформаційного потоку:
– вектором дійсного екологічного стану навколишнього природного середовища
I (xmin < x(t) < xmax);
– вектором параметрів (спостерігаємості) вимірюваності екологічного стану
навколишнього природного середовища Iизм (xвимmin < xвим(Δt) < xвимmax);
– вектором оцінки ефективності управління параметрами екологічного стану
навколишнього природного середовища (результативність заходів забезпечення
екологічної безпеки) ΔR(Δrmin < Δr вим(Δt) < Δrmax).
На думку авторів [2] перший вектор практично можливо розглядати та оцінювати
лише експертно-аналітичним шляхом.
Основною метою статті є практична реалізація процесу комплексного експертноаналітичного оцінювання екологічного стану НПС території військового об’єкта (ВО),
який розроблено на основі методу аналізу ієрархій.
Викладення основного матеріалу. Обов’язковою умовою комплексного оцінювання
ефективності заходів забезпечення екологічної безпеки ВО є його розгляд як цілісної
системи, так і окремих елементів застосуванням декомпозиції та синтезу. Перевага
використання методу аналізу ієрархій для завдань комплексного оцінювання техногенноекологічного впливу ВО полягає в можливості знаходження вагових коефіцієнтів кожного
елементу складної ієрархічної системи із урахуванням його взаємозв'язків та взаємовпливу
шляхом попарних експертних порівнянь за шкалою Т. Сааті [3]. Отримані вагові
коефіцієнти (пріоритети) за рівнями ієрархії дозволяють визначити внесок елементів
© С. Ю. ПЕТРУХІН, Л. А. ПІСНЯ, 2013
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нижнього рівня на досягнення мети, яку сформульовано на верхньому рівні.
Структуру комплексної оцінки впливу на НПС із використанням алгоритму типової
експертно-аналітичної процедури, які включають метод аналізу ієрархій для визначення
пріоритетів наведено в [4].
Нами запропоновано процес оцінювання за двома процедурами, які являють собою
комплексне експертно-аналітичне оцінювання типового ВО та визначають межі його
екологічної ємності, за умов розташування території, що відповідає реальній. При цьому
було враховано як місце розташування ВО, особливості та функціональне призначення
регіону, так і зміни в часі щодо вимог до якості НПС на конкретній території.
Розглянемо практичну реалізацію комплексного експертно-аналітичного оцінювання
впливу на НПС із використанням методу аналізу ієрархій.
Завдання, які було вирішено в процесі комплексного оцінювання техногенноекологічної безпеки ВО у вигляді двох процедур:
– процедура І «Оцінювання впливу елементів інфраструктури ВО на компоненти
НПС (НС)».
– процедура ІІ «Оцінювання залежності інтенсивності забруднення компонентів НПС
від характеристик абіотичних і біотичних компонентів»
Під час проведення процедури І «Оцінювання впливу елементів інфраструктури ВО
на компоненти НПС (НС)» було розроблено ієрархічну структуру оцінювання впливу
елементів інфраструктури ВО на компоненти НПС (НС) (рис. 1), відповідно до вимог
чинного законодавства. З цією метою проведено декомпозицію завдання оцінювання,
визначені взаємозв’язки та взаємовплив елементів інфраструктури типового ВО та
компонентів
НПС
із
врахуванням
особового
складу
(людини),
як
елементу
соціального
середовища.
Застосовуючи
МАІ, відповідно
до
[4]
було
визначено вагові
коефіцієнти для
Рис. 1 - Декомпозиція завдання оцінювання впливу елементів
кожного рівня
інфраструктури ВО
ієрархії.
Це дозволило в процесі процедури І експертно-аналітичного оцінювання вирішити
наступні завдання:
1) з’ясувати на які компоненти НПС та соціального середовища, з погляду екологічної
безпеки, здійснюється суттєвий негативний вплив в процесі життєдіяльності ВО та
визначити їх пріоритети (вагові коефіцієнти);
2) з’ясувати які види забруднення та в якій мірі, з погляду екологічної безпеки,
проявляються залежно від умов середовища, в якому вони розповсюджуються;
3) з’ясувати у якій мірі кожен з видів забруднення впливає на параметри НС та
військової інфраструктури ВО в процесі життєдіяльності.
Індекси та оцінки узгодженості таблиць попарних порівнянь кожного з рівнів та всієї
ієрархії, в результаті експертного оцінювання, відповідають вимогам МАІ та не
перевищують 10%, що є коректним.
Оцінювання впливу елементів інфраструктури
ВО на компоненти НПС (НС)

Компоненти НПС
КС2 –
КС3 –
Водне
Грунти
середовище
(0,05725)
(0,04488)

КС1 –
Повітряне
середовище
(0,3046)

ВЗ1 – Природні надзвичайні ситуації
(0,2894)

ПЗ1.1 –
Геологічні
(0,02437)

ПЗ1.2 –
Метеорологічні
(0,1326)

ПЗ1.3 –
Гідрологічні
(0,04331)

ВЗ2 – Антропогенне забруднення
(0,7106)

ПЗ1.4 –
Пожежі в
екосистемах
(0,0223)

ПЗ1.5 –
Медико-біолог
характеру
(0,05992)

ПЗ1.6 –
Космічні
(0,006854)

УК1 – Компоненти складових НС,
як середовище розповсюдження
(0,2569)

СЕ1.1 –
Параметри
атмосфери
(0,15)

СЕ1.2 –
Параметри
грунтів
(0,12)

СЕ1.3 –
Параметри
вод
(0,06)

ПЗ2.1 –
Хімічне
(0,4631)

ПЗ2.2 –
Фізичне
(0,1537)

ПЗ2.3 –
Механічне
(0,0643)

Соціально-політичні НС
(0)

ПЗ2.4 –
Біологічне
(0,02958)

УК3 – Озброєння та військова техніка
(0,2843)

УК2 – Стаціонарні об,єкти
(0,4588)

СЕ1.4 –
Параметри
біоти
(0,03)
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Техногенне
середовище
(0)

КС5 –
Соціальне
середовище
(0,3909)

КС4 –
Біота
(0,2023)

СЕ2.1 –
Парк ОВТ
(0,2)

СЕ2.2 –
Радіотехнічні
системи
(0,01)

СЕ2.3 –
Навчальні поля
і стрільбища
(0,11)

СЕ2.4 –
Житлова
зона
(0,02)

СЕ2.5 –
Складська
зона
(0,06)

СЕ2.6 –
Будівельні
майданчики
(0,05)

СЕ3.1 –
Військова
техніка
(0,18)

СЕ3.2 –
РАО
(0,03)

СЕ3.3. –
Озброєння
(0,07)
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Узагальнюючі результати проведеного комплексного експертно-аналітичного
оцінювання, у вигляді
пріоритетів,
за
процедурою
І
наведено на рис. 2.
Аналогічно було
проведено процедуру
ІІ
«Оцінювання
залежності
інтенсивності
забруднення
Рис. 2 - Узагальнюючі результати комплексного
компонентів НПС від
експертно-аналітичного оцінювання за процедурою І
характеристик
абіотичних і біотичних компонентів» (рис. 3).
Компоненти складових кліматично-метеорологічної
характеристики навколишнього
середовища
2
КС1 –
Повітряне
середовище
(0,5706)

Ф1 –
Вид впливу
(0,523)

КС2 –
Водне
середовище
(0,07283)

Ф2 –
Інтенсивність
впливу
(0,189)

Ф3 –
Концентрація
(0,1639)

ПР1 –
Параметри біотичних
компонентів екосистеми
(0,1382)

Ф4 –
Реакція середовища
на впливи
(0,0535)

Х2 –
Параметри
грунтів
(0,01)

Х3 –
Параметри
вод
(0,02)

Х4 –
Параметри
біоти
(0,005)

Ф5 –
Заходи захисту
НПС
(0,07062)

ПР2 –
Параметри абіотичних
компонентів екосистеми
(0,8618)
К2 –
Кліматично-метеорологічні
характеристики
(0,8985)

К1 –
Компоненти складових НПС
(0,1015)

Х1–
Параметри
атмосфери
(0,06)

КС4 –
Біота
(0,267)

КС3 –
Грунти
(0,08954)

Х5 –
Природний
радіаційний
фон
(0,02)

Х6 –
температурний
режим
(0,28)

Х7 –
тиск
атмосферного
повітря
(0,09)

Х8 –
вітровий
режим
(0,09)

Х9 –
відносна
вологість
повітря
(0,16)

Х10 –
хмарність
(0,03)

Х11 –
опади
(0,2)

Х12 –
сонячна
інсоляція
(0,03)

Рис. 3 - Декомпозиція завдання оцінки залежності інтенсивності забруднення
компонентів навколишнього середовища
Це дозволило в процесі процедури ІІ експертно-аналітичного дослідження вирішити
наступні завдання:
1) з’ясувати на які компоненти НПС, з погляду екологічної безпеки, здійснюється
суттєвий негативний вплив під час прояву природних,
соціально-політичних
надзвичайних ситуацій та антропогенного забруднення;
2) з’ясувати в якій мірі кожна з характеристик (нижнього рівня) сприяє умовам
розповсюдження
надзвичайних ситуацій
та
забруднення
в
компонентах НПС.
Узагальнюючі
результати проведеного
комплексного експертноаналітичного
оцінювання, у вигляді
пріоритетів,
за
Рис. 4 - Узагальнюючі результати комплексного
процедурою ІІ наведено
експертно-аналітичного оцінювання за процедурою ІІ
на рис. 4.
Висновки. Таким чином, в результаті досліджень за даним напрямком:
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1. Розроблено ієрархії, які дозволяють коректне застосування МАІ під час проведення
експертно-аналітичного оцінювання за процедурами І і ІІ та вирішити наступні завдання:
– з’ясувати на які компоненти НПС та соціального середовища, з погляду екологічної
безпеки, здійснюється суттєвий негативний вплив в процесі життєдіяльності ВО та
визначити їх пріоритети (вагові коефіцієнти);
– з’ясувати які види забруднення та в якій мірі, з погляду екологічної безпеки,
проявляються залежно від умов середовища, в якому вони розповсюджуються;
– з’ясувати у якій мірі кожен з видів забруднення впливає на параметри НС та
військової інфраструктури ВО в процесі життєдіяльності.
– з’ясувати на які компоненти НПС, з погляду екологічної безпеки, здійснюється
суттєвий негативний вплив під час прояву природних,
соціально-політичних
надзвичайних ситуацій та антропогенного забруднення;
– з’ясувати в якій мірі кожна з характеристик (нижнього рівня) сприяє умовам
розповсюдження надзвичайних ситуацій та забруднення в компонентах НПС.
2. Встановлено, що найбільший негативний вплив від абіотичних і біотичних
компонентів, для оціненого ВО, здійснюється на соціальне середовище, а саме на особовий
склад 0,39 (біля 40%), найменший негативний вплив – на водне середовище 0,04 (4%).
3. Практика комплексного оцінювання екологічного стану НПС території військового
об’єкта показала перспективи подальшого розвитку експертно-аналітичного оцінювання,
що дозволяє більш глибоко дослідити взаємний впливу техногенних і природних
компонентів.
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Результати експертно-аналітичного оцінювання впливу типового військового об’єкту на
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Бібліогр.: 4 назв.
Разработаны декомпозиции задач оценивания влияния элементов инфраструктуры типового
военного объекта на состояние окружающей природной среды, в соответствии с требованиями
действующего законодательства, и оценивания зависимости интенсивности загрязнения компонентов
окружающей природной среды. Представлены результаты комплексного экспертно-аналитического
оценивания влияния военного объекта на состояние окружающей природной среды.
Ключевые слова: экспертно-аналитические процедуры, весовые коэффициенты, военный
объект, состояние окружающей природной среды
Decompositions of the tasks of evaluating the influence of the elements of infrastructure of a typical
military object upon the environment, in concordance with legislative requirements, and evaluating the
dependence of intensity of environment components pollution have been worked out. The results of complex
analytical expert evaluation of a military object influence upon the environment have been produced.
Keywords: expert analytical operations, weight indices, military object, environment state
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Г. В. БАРСУКОВА, аспірант, «СумДУ», Суми,
Е. О. КАРПОВИЧ, канд. техн. наук, нач. від., ДП «СД НДІ «МінДіП», Суми,
С. В. ВАКАЛ, директор ДП «СД НДІ «МінДіП», Суми
АНАЛІЗ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО ОТРИМАННЯ
ЛЕГКОФІЛЬТРУЮЧИХ ОСАДІВ Fe(OH)3
Наведені результати досліджень, які спрямовані на пошук можливостей розробки технології
отримання осадів Fe(OH)3, що легко фільтруються, для виробництва залізорудних окатишів. Нова
технологія дозволить частково утилізувати залізний купорос, який є основним відходом виробництва
пігментного двоокису титану.
Ключові слова - залізний купорос, залізорудні окатиші, залізоокисні пігменти, гетит,
вилужування, фільтрація.

Вступ. Серед низки екологічних проблем, які мають місце в Україні, особливо
гостро стоїть проблема поводження з відходами. Найбільша кількість відходів утворюється
на підприємствах хімічної та машинобудівної галузей промисловості. Відходи
накопичуються на територіях підприємств, у відвалах, шламонакопичувачах, на різного
роду звалищах. Відвал накопичення залізного купоросу на ВАТ «Сумихімпром», по суті,
має масштаби техногенного родовища, яке не переробляється через відсутність необхідної
технології. Ситуація ускладнюється тим, що зберігається значна різниця між обсягами
накопичення відходу і обсягом його знешкодження та використання. Тому накопичення
сірчанокислого заліза (II) є основною причиною погіршення екологічних показників
регіону.
Аналіз літературних джерел. Проведений аналіз науково-технічних публікацій
дозволив встановити, що рівень попиту на використання семиводневого залізного
купоросу недостатньо високий, а сфери його застосування в основному зосереджені у
виробництві залізоокисних пігментів, також невелика частина FeSO4 (~ 15%)
використовується при виробництві цементу.
Серед інших технологічних рішень по утилізації даного відходу виділяють такі:
отримання меліорантів, коагулянтів для очищення стічної води; отримання мінерального
добрива на основі залізного купоросу та фосфатовмісної сировини. Слід відзначити, що
вказані способи утилізації даного відходу не дозволять суттєво зменшити накопичені
обсяги. Оскільки залізний купорос є багатотоннажним відходом, то радикальне вирішення
проблеми необхідно шукати у такому технологічному рішенні: отримання залізорудних
окатишів, що дозволить масштабно залучити до переробки як свіжий, так і відвальний(вже
накопичений) залізний купорос. На разі попередні експериментальні дослідження показали
можливість реалізації даної технології зі значним екологічним ефектом.
Таким чином, враховуючи перспективи збільшення виробництва двоокису титану в
Україні актуально залучати сірчанокисле залізо (II) в якості техногенної сировини.
Отримання залізорудних окатишів для металургійної промисловості дозволить скоротити
добування залізної руди та покращити стан навколишнього середовища регіонів, де
розташовані підприємства з виробництва двоокису титану.
Мета та задачі роботи. Метою даної роботи є зменшення екологічного
навантаження та підвищення екологічної безпеки регіонів, де розташовані підприємства з
виробництва двоокису титану. На сьогодні найбільш доцільним завданням з вирішення
поставленої мети можна вважати розробку технологічного процесу отримання
залізорудних окатишів з накопиченого сірчанокислого заліза (II).
Матеріали та результати дослідження. Аналітичний огляд патентної і технічної
літератури показує, що розробка нової технології зводиться до отримання кристалогідратів
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сульфату заліза вологими засобами. Пошукова інформація висвітлює питання підготовки
сульфату заліза до подальшої переробки, з метою очищення сировини від ряду домішок:
сірчаної кислоти, сполук хрому і заліза. Важливо контролювати температуру процесу та
співвідношення реагентів. За точку відліку приймається вологість осаду, отриманого після
фільтрації.
Розглянуто термічне і гідротермічне розкладання залізного купоросу з отриманням
сірчаної кислоти і залізоокисних пігментів, в тому числі отримання оксидів заліза з
наперед заданими властивостями. Методи переробки сульфату заліза на сульфати калію,
натрію, магнію, амонію тощо. Найбільш вивчені засоби переробки сульфату заліза на
сьогодні – термічний розклад з отриманням оксидів заліза, SO2 та сірчаної кислоти.
Собівартість сірчаної кислоти, одержуваної з сульфату заліза, висока [9].
Інші методи: електрохімічний за допомогою аніон – селективних мембран і
іонізуючого опромінення розчину – економічно не виправданий. Найбільш перспективним
методом є використання сировини, яка містить сульфати, у виробництві K2SO4 в якості
калійного добрива, в якому не має хлору. Шлях отримання - пряма конверсія з KCL або за
допомогою Na2SO4 і MgSO4.
Досліджено електродні спектри поглинання в області 220 – 800 нм розчинів Fe3+,
отримані при взаємодії фериту натрію з лугами (100 г/л Na2O) і алюмінатними (100 г/л
Na2O, αk = 1,7) розчинами. Смуга поглинання в області 220 – 310 нм відповідає іонному
стану заліза [Fe(OH)4]. А смуга з λ = 365 нм, яка характерна при концентрації заліза 17 мг/л
для лужного розчину 100 г/л Na2O та 12 мг/л алюмінатного розчину 100 г/л Na2O, αk = 1,7
свідчить про утворення поліядерних комплексів [1].
Встановлено, що кількість заліза, що виділяється в лужні і алюмінатні розчини з
фериту натрію максимальна в початкові моменти часу (1 – 2 години) і збільшується з
підвищенням концентрації, лугу і температури. Залізо з фериту натрію не виділяється в
содові розчини. Кількість заліза, що переходить у алюмінатні розчини з пеков, не залежить
від вмісту заліза у вихідних пеках [2].
Одним з факторів, що характеризує якість передгідролізних розчинів, отриманих
при вилужуванні плава – продукту розкладання ільменітових концентратів сірчаною
кислотою, є його стабільність [4]. Це стійкість до гідролізу стабільних розчинів, що
містять титан (IV) і залізо (II, III), які знаходяться в прямій залежності від сольового складу
кислотного чинника, температурних параметрів, процесів розкладання і вилужування. При
зміні температури вилужування від 50 до 90˚C стабільність розчину змінюється з 900 до
700 мол.
Розроблена і створена лабораторна установка для безперервного способу отримання
залізоокисного пігменту з моногідрату сульфату заліза (II) в пароповітряній атмосфері.
Моногідрат сульфату заліза (II) отримують за допомогою попереднього сушіння технічної
сировини при температурі 120–140˚C. Продукт, отриманий в результаті термічного
гідролізу за розробленою схемою, не вимагає подальшої промивки та пов'язаних з цим
ускладнень технології. Такий залізоокисний пігмент відповідає вимогам [8].
Досліджено процеси утворення затравочних кристалів, а також вирощування на них
пігментних часток окису і гідроокису заліза(III) окисленням розчину заліза (II) у
присутності нейтралізаторів (металевого заліза або NH3). При окисленні осаду 2-х
валентного заліза окислювання протікає в іонної формі з розчиненням осаду, при цьому
формується затравочні кристали гетиту голчастої форми. Відсутність Fe2+ в розчині
окислення осаду приводить до формування кристалів гетиту сферичної форми. Окислення
осаду, отриманого стехіометричним осадженням заліза лугом, протікає з утворенням суми
часток гетиту голчастої форми і сферичної форми. При цьому на частках кристалу
голчастої форми вирощуються веретеноподібні частинки жовтого залізоокисного пігменту
структури гетиту. На кристалах гетиту сферичної форми виростають частинки червоного
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залізоокисного пігменту гематитової структури з невеликою домішкою голчастих
кристалів гетиту. Їх кількість збільшується при зниженні температури синтезу з 95 до
70˚C [6]. На затравочних кристалах магнетиту при температурі 70 – 80˚C утворюються
частинки гетиту голчастої форми, при 90 – 95˚C – частинки гетиту сферичної форми. Засіб
отримання окису заліза з голчастою формою частинок включає 2 стадії: отримання
зародкової суспензії та вирощування голчастих кристалів. Для поліпшення магнітних
властивостей продукту процес вирощування кристалів ведуть при pH = 5,0–5,5 [13].
При окисленні суспензійного середовища системи FeSO4 – NH4OH (якщо осадження
Fe(II) неповне) утворюється зелена іржа Fe(II). При подальшому окисленні середовища
системи, в залежності від швидкості продування повітря (1 л/хв. або 5 мл/хв.), утворюється
переважно α-FeOOH [14].
Існують розроблені способи переробки гіпсового шламу, який утворюється в
результаті нейтралізації кислих стічних вод вапняним молоком, і відвалів FeSO4*7H2O з
отриманням товарних продуктів: гіпсу, залізоокисних пігментів і сульфату амонію, що
може використовуватись в якості добрива FeOOH отримують, пропускаючи O2 або O2вмісний газ в 25-45% – ний розчин FeCL2 при 50-90˚C і pH 0–1 протягом 5 годин [7].
Отримання оксидів заліза проводять при 20–80˚C. В якості реагенту основного характеру
використовують луг [3]. Досліджено вплив полімерних електролітів на питому поверхню,
пористість, розмір часток, швидкість фільтрування гідроокисів заліза, магнію, алюмінію,
хрому та нікелю, які отримують шляхом додавання до водних розчинів хлоридів цих
металів розчину NaOH. Додавання електролітів викликає збільшення питомої поверхні та
підвищення реакційної здатності осаджених гідроксидів [16]. На процес інтенсивного
висушування пігменту впливає змінне електромагнітне поле (ЕМП). Градієнт напруги поля
викликає дифузію вологи до поверхні висушуваного пігменту. Процес сушіння
інтенсифікується і зменшується його тривалість [5].
Наводяться інші засоби одержання гідроксидів і оксидів Fe. Гідроксиди та оксиди Fe
отримують розчиненням солей заліза в розчинах (NH4)2SO4, Na2SO4 концентрацією 0,1–
10%. Отриманий розчин обробляють газоподібним NH3 або розчинами NaOH, КOH,
Nа2CO3, осад відокремлюють від розчину. З отриманого розчину солі Fe2+ під впливом
повітря і NH3 (або розчину NaOH, КOH, Nа2CO3) при 20–95˚C виділяють гідроксид Fe2+ та
Fe3+, які відокремлюють від розчину і відмивають від сульфату NH4, Na або K. Гідроксид
Fe2+ утворює суспензію у відпрацьованих розчинах (NH4)2SO4, Na або K концентрацією
0,1–10%, додають NH3 або розчин NaOH, КOH, Nа2CO3, доводять pH суспензії до 8–9,
додають нітрат амонію, Na або K і нагрівають до 60-90˚C. Оксид заліза, що виділився,
відділяють від маткового розчину і відмивають від сульфатів промиванням (за допомогою
конденсату) [15].
Осадження Fe(OH)3 або слаборозчинної солі Fe3+ здійснюють шляхом додавання
основи до водного розчину солі Fe2+ і пропускають газ, що містить кисень, через суспензію
в лужному середовищі. Реакцію отримання α – FeOOH проводять в дві стадії при
температурах нижче 40˚C, а зростання кристалів – при 40–60˚C [10]. Гідратований оксид
заліза, переважно гетит, отримують окисленням Fe2+ у водному лужному розчині, з
подальшою термообробкою суспензії цільового продукту [11]. Гідратований гідроксид
заліза із структурою гетиту отримують визріванням лужної суспензії, приготовленої
змішуванням водного розчину солі Fe3+ з лугом, і нагріванням. При цьому визріває
суспензія в більш високих температурах, ніж її температура визрівання [12].
Висновки. Встановлено, що утворені великі кристали оксидів заліза легко
відділяються і відмиваються або осадженням, або фільтрацією. За основу процесу
необхідно приймати вологість осаду. Виявлено оптимальні параметри процесу осадження,
що дозволяють отримувати агрегати зрощених частинок максимальних розмірів. При
збільшенні швидкості осадження необхідно використовувати обладнання менших розмірів.
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Завдяки протитечійному промиванню водою відфільтрованої суміші карбонатів і гідратів
оксидів заліза, отриманих при оптимальному режимі, вдалося знизити вміст
водорозчинних солей в осаді до 1%. Експериментально встановлено, що кількість заліза,
що виділяється в лужні і алюмінатні розчини з фериту натрію, максимальна в початкові
моменти часу (1–2) і збільшується з підвищенням концентрації, лугу і температури.
Помічено, що при тривалому впливі змінного електромагнітного поля висушування
пігменту прискорювалося.
На підставі огляду вище викладених публікацій розробка даної технології в
подальшому представляє різносторонній науковий інтерес. З одного боку, для екології в
області утилізації відходів, і з іншого – для хімічної промисловості в області використання
відходів як сировини для одержання нової продукції, в основному для інших галузей
промисловості.
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Аналіз науково-інформаційних джерел щодо отримання легко фільтруючих осадів
Fe(OH)3 / Барсукова Г. В., Карпович Е. О., Вакал С. В. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в
сучасних технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», – 2013. - № 1 (977). – С. 160-164. – Бібліогр.: 16 назв.
В работе наведены результаты исследований, которые направлены на поиск возможностей
разработки технологии получения легко фильтрующихся осадков Fe(OH)3 для производства
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железорудных окатышей, что позволит частично утилизировать железный купорос как основной отход
производства пигментной двуокиси титана.
Ключевые слова: железный купорос, железорудные окатыши, железоокисные пигменты,
гетит, выщелачивание, фильтрация.
These are the results data of the research, which is aimed at finding ways to develop the technology of
producing easy filtering sediments Fe(OH)3 for the iron ore pellets production, which will partially let utilize
vitriol as the main waste product of titanium dioxide pigment output.
Key words: iron sulfate, iron ore pellets, iron oxide pigments, goethite, leaching, filtration.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСТРАКТУ ЛИСТЯ ЛИПИ НА МОДЕЛІ
АД`ЮВАНТНОГО АРТРИТУ У ЩУРІВ
В роботі проведено дослідження протизапальних властивостей екстракту листя липи. Була обрана
модель ад’ювантного артриту на білих безпородних щурах. Дію екстракту липи вивчали в порівнянні з
дією препарату диклофенаку натрію. Виявлено, що екстракт липи є перспективним при застосуванні в
комплексній терапії ревматологічних захворювань.
Ключові слова: екстракт листя липи, ад’ювантний артрит, протизапальна активність.

Вступ. Ревматоїдний артрит — системне захворювання сполучної тканини, клінічно
виявляється, головним чином, хронічною прогресуючою поразкою суглобів. У розвитку
ревматоїдного артриту мають значення як зовнішні (кліматичні умови, інфекція,
охолоджування, алергія, травматизация), так і внутрішні (спадковість, вік, обмін речовин,
ендокринні порушення) чинники. Передбачається можливість зв'язку ревматоїдного
артриту з латентною вірусною інфекцією. Непрямим доказом впливу інфекції на розвиток
ревматоїдного артриту служать гострий початок захворювання в ряду хворих, попередні
йому ангіни, гострі респіраторні захворювання, вірусні інфекції. У патогенезі
ревматоїдного артриту тісно переплітаються імунологічні і біохімічні порушення, що
найчіткіше виявляється в синовіальной оболонці, синовіальной рідині і суглобовому
хрящі. Основною ланкою патогенезу ревматоїдного артриту вважають зрушення в імунній
системі: перерозподіл імунокомпетентних клітин, зміна їх функціональних властивостей,
що обумовлюють утворення ревматоїдного чинника і інших імунних комплексів.
Ревматоїдний чинник — імунологічний маркер хвороби, що визначає як її діагноз, так і
прогноз. Ревматоїдний чинник вказує на більш важкий прогноз, загрозу більш швидкого
настання кісткової деструкції, розвитку системних проявів.
Аналіз останніх досліджень та літератури. При лікуванні ревматоїдного артриту
застосовуються лікарські трави. Використовується кора в'яза, корінь тирличу жовтого
(горєчавки жовтої), зелені рослини вівса і свіжа вівсяна солома, соснова живиця
застосовується зовнішньо, м'ята зовнішньо, настій листя примули володіє знеболюючою і
протизапальною властивістю, сон-трава (простріл весняний). Настій сушених плодів
фізалісу звичайного також застосовується як протизапальний і знеболюючий засіб.
Використовуються зелені кірки горіха волоського зовнішньо, листя мати-й-мачухи. Настій
з квіток огірочника застосовується як протизапальний засіб. У супутній терапії при артриті
використовується чай з трав'янистої частини і коріння кульбаби. Застосовується також
екстракт з молодих стебел пасльону солодко-гіркого, коріння щавлю, масло із звіробою,
лавр благородний, селера, настій і чай листя брусниці, квітки піжми, багульник, настій з
голівок соняшнику, настій хвоща польового. Листя вербени володіють протизапальною
властивістю. Також застосовується верес. Настойка квіток каштана використовується
© Д. В. ДЕМ’ЯНЕНКО, Г. В. БЄЛІК, Н. М. ТИМЧЕНКО, 2013

ISSN 2079.5459. Вісник НТУ “ХПІ». 2013. №16(989)

164

внутрішньо, настойка із зеленої шкірки з шипами каштана застосовується зовнішньо,
коріння лопуха зовнішньо.
Мета досліджень, постанова проблеми. Дослідити протизапальні властивості
екстракту листя липи на моделі ад’ювантного артриту (АА) на білих безпородних щурах
масою 180-220 г. Препаратом порівняння обрати класичний протизапальний препарат –
диклофенак натрію [1].
Матеріали досліджень. Для відтворення моделі АА використовували ад`ювант
Фрейнда, який вводили тваринам одноразово субплантарно з розрахунку 0,1 мл на
тварину [1]. Екстракт листя липи вводили в лікувально-профілактичному режимі
внутрішньошлунково 1 раз на добу з першого дня введення ад`юванта протягом 22 днів.
Екстракти листя липи – в умовно-ефективній дозі 30 мг/кг, яка була визначена у
попередніх дослідженнях, диклофенак натрію - в дозі ЕД50 8 мг/кг. Вплив досліджуваних
препарратів на розвиток і перебіг АА оцінювали за їх здатністю зменшувати набряк
кінцівок, загальною кількістю лейкоцитів, рівнем ШОЕ, вмістом сіалових кислот (СК),
загального білка (ЗБ), лужної фосфатази (ЛФ), активністю аланінамінотрансферази (АлАТ)
та аспартатамінотрансферази (АсАТ), вмістом ТБК-активних продуктів (ТБК-АП) та
відновленого глутатіону (ВГ) у сироватці крові експериментальних тварин [1].
Протинабрякова активність оцінювалась перед початком дослідження (вихідний стан), на
1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19 та 22 добу. Загальну кількість еритроцитів і ШОЕ реєстрували
протягом досліду три рази: вихідний стан, на 12 добу (початок генералізованого артриту)
та наприкінці дослідження – на 22 добу. Інші біохімічні показники визначали на 22 добу
дослідження [1]. Протинабрякову активність препаратів визначали планіметрично,
лейкоцити підраховували в камері Горяєва, ШОЕ визначали за мікрометодом Т.П.
Панченкова, активність АсАТ, АлАТ - за методом Райтмана-Френкеля, вміст СК - за
методом Гесса, ЛФ - за методом Бесселя-Лоурі-Брока, рівень ЗБ - за біуретовою
реакцією, вміст ВГ - за методом, описаним Beutler E.D. et al., рівень ТБК-АП проводили
за реакцією з 2-тіобарбітуровою кислотою спектрофотометрично за методом І.Д. Стальної,
Т.Г. Гарішвілі за допомогою біохімічних наборів вітчизняного виробництва [2].
Статистичну обробку розраховували за критерієм t Ст’юдента [3].
Результати досліджень. Після введення ад`юванта на моделі АА через 1-2 доби у
тварин групи контрольної патології на місці введення розвилась місцева запальна реакція,
яка супроводжувалась значним збільшенням об`єму хвоста та задніх кінцівок. Пізніше
з`явились щільні вузлики, посилилися некротичні явища. Після закінчення латентного
періоду (15 доба з моменту введення ад`юванту) у тварин спостерігали розвиток
генералізованого артриту: повторне посилення ексудації, гіперемію кінцівок, порушення
рухомості. Екстракт листя липи та диклофенак натрію сприяли достовірному зменшенню
набряку лапи у щурів. Екстракт листя липи виявив вірогідне зменшення набряку на 19 та
22 день. Середня антиексудативна активність екстракту листя липи за весь час
експерименту становила 22,9%, диклофенаку натрію - 49,2%. За здатністю зменшувати
набряклість кінцівок у експериментальних тварин екстракт листя липи вірогідно
поступався референс-препарату. Ознаками запального процесу є підвищення швидкості
осідання еритроцитів (ШОЕ) та лейкоцитоз. Зростання ШОЕ також свідчить про
диспротеїнемію. В сироватці крові щурів контрольної патології кількість лейкоцитів на 12
добу дослідження вірогідно збільшилась в 2,7 разу, на 22 добу – в 2,4 рази у порівнянні з
вихідним фоном. Відбулися зміни і ШОЕ в групі тварин контрольної патології. Так, на 12
добу експерименту ШОЕ зросла в 3 рази, на 22 добу – в 2,3 рази у порівнянні з вихідним
фоном. Застосування досліджуваних препаратів сприяло вірогідній нормалізації кількості
лейкоцитів та ШОЕ. Так, при застосуванні екстракту листя липи кількість лейкоцитів на
12 добу зменшилась в 3 рази у порівнянні з тваринами групи контрольної патології, на 22
добу – в 1,8 рази та не відрізнялась від вихідного фону. У групі тварин, що отримували
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референс-препарат, кількість лейкоцитів збільшилась на 12 добу в 1,2 рази у порівнянні з
вихідним фоном, та зменшилась в 1,9 рази у порівнянні з тваринами групи контрольної
патології. На 12 добу експерименту екстракт листя липи за нормалізуючим впливом на
кількість лейкоцитів вірогідно перевищував препарат порівняння. Зменшення ШОЕ у крові
тварин, що отримували екстракт листя липи, на 12 добу експерименту відбулося в 2,6 рази,
на 22 добу – в 2 рази по відношенню до тварин групи контрольної патології. За впливом на
показник ШОЕ екстракт листя липи не відрізнявся від референс-препарату. Пригнічення
лейкоцитозу та ШОЕ у групах тварин, яким вводили досліджувані препарати свідчить про
зменшення виразності запальної реакції. Розвиток виражених запальних процесів на 22
добу експерименту підтверджується біохімічними показниками. Вірогідно змінилися
маркери цитолізу: АлАТ та АсАТ, вміст СК, ЛФ та ЗБ в сироватці крові
експериментальних тварин. У групі тварин контрольної патології відбулося зростання
АлАТ – в 1,8 рази, АсАТ також в 1,8 рази. Застосування досліджуваних препаратів
сприяло нормалізації цих показників. Так, у групі тварин, які отримували екстракт листя
липи відбулося зниження рівня АлАТ в 1,8 рази, АсАТ – в 1,7 разу, під впливом референспрепарату в 1,9 та 1,8 відповідно у порівнянні з тваринами групи контрольної патології. В
1,5 рази підвищився вміст СК у групі тварин контрольної патології порівняно з інтактними
тваринами. Введення тваринам екстракту листя липи вірогідно знижувало цей показник в
1,3 рази, диклофенаку натрію – в 1,6 разу. Зниження рівня ЗБ спостерігалось у групі
тварин контрольної патології (в 1,6 рази на відміну від інтактних тварин). За впливом на
рівень ЗБ екстракт листя липи (вірогідне збільшення в 1,6 рази на відміну від тварин
контрольної патології) перевищував дію референс-препарату (рівень ЗБ зріс дещо менше –
в 1,2 рази). Обидва досліджувані препарати вірогідно знижували рівень підвищеної ЛФ в
сироватці крові щурів в 1,5 разу (екстракт листя липи) порівняно з показником в групі
контрольної патології, та в 1,5 рази (диклофенак натрію). Розвиток артриту
супроводжувався вираженим пригніченням антиоксидантної системи експериментальних
тварин, про що свідчить вірогідне збільшення рівня ТБК-АП в 2 рази, та вірогідне
зниження маркеру антиоксидантного захисту організму ВГ - в 2,5 разу, на відміну від
тварин групи контрольної патології. За впливом по нормалізації рівня ТБК-АП та ВГ
екстракт листя липи вірогідно перевищував референс-препарат. Так, у групі тварин, що
отримували екстракт листя липи, рівень ТБК-АП зменшився в 2,2 рази, рівень ВГ
підвищився в 1,9 рази. Під впливом референс-препарату рівень ТБК-АП знизився в 1,3
рази. У групі тварин, які отримували диклофенак натрію за показником ВГ вірогідних
значень отримано не було. Отже, за антиоксидантними показниками екстракт листя липи
переважав препарат порівняння.
Висновки. За антиексудативною активністю та вмістом сіалових кислот на моделі
АА екстракт листя липи поступався диклофенаку натрію. За впливом на активність
цитолітичних ферментів, рівнем лужної фосфатази, загальною кількістю лейкоцитів та
ШОЕ екстракт листя липи не поступався референс-препарату. Екстракт листя липи виявив
перевагу по відношенню до препарату порівняння за впливом на рівень ЗБ та
антиоксидантною активністю. Екстракт листя липи є перспективним при застосуванні в
комплексній терапії ревматологічних захворювань.
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сучасних технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», – 2013. - № 1 (977). – С. 164-167. – Бібліогр.: 3назв.
В работе проведено исследование противовоспалительных свойств екстракта листьев липы.
Была выбрана модель адъювантного артрита на белых безпородных крысах. Действие екстракта липы
изучали в сравнении с действием препарата диклофенака натрия. Выявлено, что екстракт листьев липы
является перспективным при применении в комплексной терапии ревматологических заболеваний.
Ключевые слова: екстракт листьев липы, адъювантный артрит, противовоспалительная
активность.
Research of antiinflammative properties of linden-tree’s leaves extact is in-process conducted. The
model of arthritis was chosen on white rats. The action of linden-tree’s leaves extract was studied by
comparison to the action of preparation of diklofenak sodium. It is exposed, that linden-tree’s leaves extract is
perspective at application in complex therapy of reumatologic diseases.
Keywords: linden-tree’s leaves extract, arthritis, antiinflammative activity.
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ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 662.951.2
КЛИМАШ А. А., инженер, Институт химических технологий Восточноукраинского
национального университета им. В. Даля, Рубежное;
СОЛОВЬЁВ Г. И., канд. техн. наук, доц., Технологический институт
Восточноукраинского национального университета им. В. Даля , Северодонецк
ИСПЫТАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИ-СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ
ГАЗОГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ В ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПЕЧНЫХ ПРОЦЕССАХ
Проведено исследование энергосберегающих каталитически-стабилизированных газовых горелок
инфракрасного излучения. Экспериментально показана возможность эффективного использования
инфракрасных газогорелочных устройств в энерготехнологических высокотемпературных печных
процессах.
Ключевые слова: катализатор, горелки инфракрасного излучения, каталитическистабилизированное сжигание газа, печь плавки базальта.

Введение. В связи с высокой стоимостью природного газа, в Украине возникли
проблемы с конкурентной эксплуатацией энергоемких печных производств, таких как
варка оконного стекла, производство теплоизоляционной материальной ваты (плавка в
печах базальта) и др. Авторами выполнен комплекс теплотехнических и
энерготехнологических работ по обследованию печных технологий на ПАТ «Лисичанский
стеклозавод "Пролетарий"» и ООО «Северодонецкий завод теплоизоляционных изделий»
(СЗТИ), на основании которых разработаны и рекомендованы к внедрению
энергосберегающие мероприятия.
В связи с этим были разработаны каталитически-стабилизированные беспламенные
инфракрасные горелки [1]. Основой для таких горелок являются блочные сотовые
катализаторы, носителями которых являются термостойкие синтетические минеральные
волокна, отвечающие особым требованиям к прочности и долговечности. Преимущества
каталитически-стабилизированного способа сжигания углеводородного топлива показаны
в статьях [2-4].
Цель работы. Целью работы является проведение исследования энергосберегающих
каталитически-стабилизированных газовых горелок инфракрасного излучения для
определения
возможности
их
использования
в
промышленных
аппаратах
(высокотемпературные печи варки стекла и плавки базальта).
Методика эксперимента. Экспериментальное исследование работы инфракрасных
газогорелочных устройств проводилось на лабораторной установке, представленной на
рис. 1.
Принцип работы экспериментальной установки следующий: газ из сети подается
через газовые часы 3 и регулятор давления 4 в горелку 1. Давление газа контролируется
дифференциальным манометром 7. Подача воздуха к горелке осуществляется
принудительно с помощью вентилятора 5 и подогревается с помощью печи 2 до
температуры ≈300-350ºС. Далее газо-воздушная смесь поступает к каталитическистабилизированной газовой горелке. Величина коэффициента избытка воздуха составляла
α = 1,05 – 1,2. Содержание компонентов продуктов сгорания и температура над
поверхностью горелки анализировалось с помощью автоматического переносного
газоанализатора марки «Окси 5М». Инфракрасную составляющую фиксировали также с
использованием лазерного пирометра. В горелку загружался катализатор, представляющий
© А. А. КЛИМАШ, Г. И. СОЛОВЬЁВ, 2013
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собой носитель из
термостойкого
синтетического
минерального
волокна марки
«ALSIFLEX-1600»,
на который была
нанесена
шпинель
оксидов
металлов
(оксид
магния,
хромит
магния,
оксиды молибдена и
др.) [5]. Нанесением
шпинели
была
достигнута
возможность
Рис. 1 - Установка для исследования работы каталитическиповышения
стабилизированных газовых горелок инфракрасного излучения: 1 –
эксплуатационной
горелка, 2 – печь для нагрева воздуха, 3 – газовые счетчики, 4 –
температуры
до
регулятор давления, 5 – вентилятор, 6 – источник тока, 7 –
дифманометр, 8 – термопары, 9 – прибор ОКСИ 5М
1600ºС без снижения
активности.
Обсуждение результатов. В результате проведения экспериментальных
исследований были получены данные, свидетельствующие о том, что организация
процесса каталитически-стабилизированного сжигания углеводородного топлива с
подводом подогретого воздуха способствует повышению эффективности и экологичности
работы газовых горелок.
Экологические
показатели
каталитически-стабилизированных
беспламенных
инфракрасных горелок:
- содержание СО в дымовых газах – 35-45 p.p.m. (не более 0,005% об.);
- содержание NOx – 3-8 p.p.m. (не более 12 мг/м3).
Анализ экспериментальных данных позволил установить зависимость доли
инфракрасного излучения от температуры воздуха, подаваемого к горелке.
Экспериментальные данные представлены в табл.
Таблица - Результаты экспериментального исследования каталитическистабилизированных газовых горелок
Температура воздуха., ºC
Тепло, приходящее с воздухом, ккал\ч
Общая тепловая нагрузка,ккал\ч
Излучаемое тепло,ккал\ч
Доля инфракрасного излучения, %

50
10
75,95
151,9
4019,28 4095,23
1173,55 1198,93
29,19
29,27

150
227,85
4171,18
1325,52
31,78

200
303,8
4247,13
1437,38
33,84

250
379,75
4323,08
1580,55
36,56

300
455,7
4399,03
1765,57
40,14

Также на ООО «Северодонецкий завод теплоизоляционных изделий» было проведено
энерготехнологическое обследование печи плавки базальта. Схема печи представлена на
рис. 2.
Результаты энерготехнологических исследований подтвердили, что подвод тепла от
сгорания топлива (488560 ккал/ч) и с подогретым в рекуператоре воздухом (75240 ккал/ч)
в объеме 563800 ккал/ч расходуется по следующим направлениям:
- на плавку 153000 ккал/ч (к.п.д. 31%);
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- на потери с дымовыми
газами
при
входе
в
теплообменник-рекуператор при
температуре 1211°С
303719
ккал/ч;
- на потери тепла от стенок
печи
(теплоотдачей
и
проникающим
излучением)
107000 ккал/ч (18,98%).
Нагрев свода печи, боковых
Рис. 2 - Схема печи плавки базальта на ООО
стенок печи осуществляется
«Северодонецкий завод теплоизоляционных изделий»
пламенем и сильно
перегретыми (1821 °С) инертными дымовыми газами путем теплоотдачи.
Интенсивность
теплопередачи
лимитируется только поверхностью
(около 7-8 м2) и движущей силой
теплоотдачи (разностью температур).
Мощность генерируемого теплоотдачей
инфракрасного излучения, являющегося
зависимым
(вторичным)
и
не
лимитирующим процессом, не может
превышать потенциал теплоотдачи и
составляет не более 23-27% от общего
подвода тепла, т.е. не более 150-170 тыс.
ккал/ч. Из выше приведенного можно
сделать вывод о том, что действующая
печь
является
консервативным
агрегатом,
работает
на
пределе
максимальной производительности и
нет
возможности
увеличения
ее
производительности или сокращения
потребления топлива. Кроме этого,
невозможно
снижение
пиковых
температур инертных газов в зоне печи
и,
таким
образом,
ограничена
возможность сокращения значительных
тепловых потерь.
Графическая
интерпретация
Рис. 3 - Режимы работы печи с
результатов
энерготехнологического
плоскопламенными горелками ГПП-3
обследования
промышленной
печи
представлена на рис. 3.
Экспериментально было установлено, что замена существующих газовых пламенных
горелок на каталитически-стабилизированные горелки с управляемым процессом
двухступенчатого горения обеспечивает снижение максимальных пиковых температур в
инертных дымовых газах до примерного равенства с температурой излучающей твердой
поверхности и в нашем случае будет составлять около 1550-1600°С. Такой термический
режим позволяет сократить потери тепла через стенки печи в окружающую среду с 107000
ккал/ч до 55540 ккал/ч, что обеспечивает экономию природного газа в объеме 51460
ккал/ч/7880 ккал/м3=6,9 м3/ч. В связи с тем, что гетерогенно-каталитический процесс
генерирует тепло как от сгорания углерода метана, так и от сгорания, содержащегося в нем
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водорода, то в расчет берем не низшую (7880 ккал/м3), а высшую теплотворную
способность природного газа (8809 ккал/м3). Экономия топлива за счет этого эффекта
составит 4,3% или 2,3 м3/ч от общего его расхода. Таким образом, внедрение новых
горелок в данной печи позволит сократить потребление природного газа на 9,2 м3/ч.
Выводы. Выполнены исследования газовых горелок с принудительной подачей
подогретого воздуха.
Установлено что замена существующих пламенных горелок в печных процессах на
каталитически-стабилизированные
инфракрасные
горелки
при
организации
двухступенчатого регулируемого сжигания топлива обеспечивает:
- увеличение доли инфракрасного излучения до 37-41%;
- повышение КПД аппаратов до 42 - 46%;
- экономию горючего газа до 30%.
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Проведено дослідження енергозберігаючих каталітично-стабілізованих газових пальників
інфрачервоного випромінювання. Експериментально показана можливість ефективного використання
інфрачервоних газопальникових пристроїв в енерготехнологічних високотемпературних пічних
процесах.
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The study of energy saving catalytically stabilized infrared gas burners. Experimentally demonstrated
the possibility of the effective use of infrared gas burner devices in power technology high- temperature of
furnace processes.
Keywords: catalyst burner infrared catalytically stabilized combustion gas furnace melting of basalt
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Введение. Системы охлаждения на основе испарительно-конденсационного цикла
нашли широкое применение в различных устройствах теплообменного оборудования.
Одними из эффективных элементов систем охлаждения, использующих принцип
испарительно-конденсационного цикла, в настоящее время являются замкнутые
двухфазные термосифоны различных конструкций [1,2,3]. Возврат конденсата в них в
основном обеспечивается за счет сил гравитации, поэтому основное применение они
нашли при работе в вертикальном положении или под некоторым углом к горизонту.
Преимущества их по сравнению с другими видами элементов систем охлаждения
заключаются в высоких теплопередающих способностях и в простоте изготовления.
Однако на теплопередающие характеристики термосифонов влияют большое количество
факторов. Это, прежде всего, общая длина, внутренний диаметр, длины зон нагрева
(испарения) и конденсации, количество заправленного теплоносителя и его
теплофизические свойства, условия охлаждения зоны конденсации. Также в термосифонах
без вставок (ординарные термосифоны) процесс транспорта теплоты сопровождается
периодическими выбросами теплоносителя из зоны нагрева в зону конденсации и
связанными с этим температурными пульсациями стенок термосифона [4,5,6].
Основным критерием эффективной работы термосифонов является низкое
термическое сопротивление R при максимальной передаваемой мощности Qmax. Величина
R зависит от интенсивности теплоотдачи в зонах испарения и конденсации. Основной
вклад при этом вносит зона испарения, где происходит переход теплоносителя из жидкой в
паровую фазу. Процесс пузырькового кипения отличается высокими коэффициентами
теплоотдачи. Однако с изменением внутреннего диаметра термосифонов, условия
парообразования не могут быть одинаковыми. Степень заполнения термосифона
теплоносителем также влияет на интенсивность теплоотдачи в зоне испарения. При этом
если учитывать периодические выбросы теплоносителя в зону конденсации, то
коэффициенты теплоотдачи соответственно будут изменяться во времени.
В связи с этим определение интенсивности теплоотдачи в зонах теплообмена
термосифонов является важной задачей для расчета их теплопередающих характеристик.
Постановка задачи исследования и экспериментальная установка. Настоящее
исследование посвящено изучению
влияния определяющих факторов
на интенсивность теплоотдачи в
зоне нагрева медного термосифона
с внутренним диаметром dвн= 5·103
м и длиной 0,7 м. Длина зоны
конденсации была 0,21м, а зоны
нагрева изменялись: 0,045м, 0,175м
и 0,2м. В качестве теплоносителя
использовалась вода. Коэффициент
заполнения Кз, равный отношению
объема,
занимаемого
теплоносителем Vж к объему всей
Рис.1 - Схема экспериментальной установки: 1 –
зоны нагрева Vзн , составлял 0,44;
термосифон;
2 – омический нагреватель; 3 – ваттметр;
0,96 и 1,93. Зона конденсации
4
–
лабораторный
автотрансформатор; 5 – стабилизатор
омывалась водой с температурой
200С и постоянным расходом напряжения; 6 –аналогово-цифровой преобразователь;
4,9·10-3кг/с.
Расположение 7 – персональный компьютер; 8– медь-костантановые
термопары для контроля температуры термосифона
термосифона – вертикальное.
(8шт); 9 – конденсатор типа «труба в трубе»; 10 – медькостантановые термопары охлаждающей воды (2шт);
11 – ротаметр; 12 – бак напорный
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Исследования проводились на экспериментальной установке, схема которой
приведена на рис.1. При проведении эксперимента термосифон 1 устанавливался
вертикально. К зоне испарения термосифона тепловой поток подводился с помощью
омического нагревателя 2, подключенного к лабораторному трансформатору 4 через
стабилизатор напряжения 5. Контроль величины тепловой нагрузки осуществлялся с
помощью ваттметра 3. Температура по всей длине термосифона измерялась с помощью
медь-константановых термопар, которые были припаяны к внешней стенке термосифона.
Сигнал от термопар 8 подавался на аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) 6 и далее
на персональный компьютер 7. Система опроса показаний термопар позволяла
фиксировать температуру в реальном времени с частотой 1Гц.
Отвод теплоты в верхней части термосифона осуществлялся с помощью конденсатора
типа «труба в трубе» 9. Зона конденсации омывалась водой с фиксированным расходом
G(кг/с), который поддерживался постоянным с помощью напорного бака 12 и
контролировался ротаметром 11. Температура воды на входе в конденсатор и на выходе из
него измерялась двумя медь-костантановыми термопарами 10. Температура воды на входе
в конденсатор во время эксперимента поддерживалась постоянной с точностью 0,50С с
помощью электронагревателя 2.
По показаниям термопар 10 (tвх , tвых), ротаметра 11 (G) и при известной удельной
теплоемкости воды Ср рассчитывался реальный отводимый термосифоном тепловой поток
QОТВ по зависимости (1).
(1)
QÎ ÒÂ  CP  G[ tâû õ ( )  tâõ ( )] ,
где: tâû õ ( ) , tâõ ( ) - средние во времени температуры выходящей и входящей воды в
конденсаторе при установившемся режиме теплопередачи в термосифоне.
Поскольку средняя температура в зоне транспорта практически соответствует
температуре насыщения в термосифоне, то по известным значениям средних температур в
зонах испарения t ÇÈ , транспорта t ÇÒ , а также величине реально передаваемого теплового
потока, в дальнейшем рассчитывались средние коэффициенты теплоотдачи в зоне нагрева
ЗН :
 ЗН 

t

ЗН

QОТВ
q ЗН

,
 tЗТ FЗН
tЗН  tЗТ







(2)

Результаты исследования. Проведенные исследования показали, что, как было
отмечено и в работе [5], начало эффективной работы термосифона наступало не сразу
после включения тепловой нагрузки. После подачи теплового потока температура в зоне
нагрева начинала монотонно возрастать до некоторого значения, при котором возникал
первый центр парообразования.
Сейчас общепризнанно, что причиной появления зародышей паровой фазы являются
флуктуации плотности, которые вызваны беспорядочным тепловым движением молекул в
жидкости. Молекулярно-кинетический подход к образованию паровой фазы [7,8]
основывается на предположении, что в жидкости существуют молекулы с разными
энергетическими потенциалами. Некоторое количество молекул имеют энергию,
значительно превышающую средний уровень. При столкновении таких молекул с
молекулами, которые имеют меньшую энергию, происходит образование более крупных
молекул, которые в дальнейшем способны присоединять другие менее активные
молекулы. Энергия такого молекулярного образования повышается до некоторого
критического уровня, и этот сгусток молекул переходит в состояние неустойчивого
равновесия, которое может нарушиться в результате присоединения либо отдельной
молекулы, либо при соударении с другой группой молекул. При подводе тепловой энергии
к системе такое образование может играть роль зародыша паровой фазы. Преодолевая
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Температура, 0С

некий энергетический барьер, система из неустойчивого равновесия переходит в
устойчивое. Этот переход происходит за очень короткий промежуток времени и носит
60
взрывной характер.
а
1
50
В [6] показано, что до момента активации
40
первых центров парообразования (режим
2
30
конвекции)
тепловая
энергия
в
20
10Вт
20Вт
термосифоне практически не передается.
3
10
При этом температура в зоне нагрева
0
0
100
200
300
400
500
монотонно возрастает до значений, которые
Время,с
в некоторых случаях могут превышать
3000
б
допустимую для объекта охлаждения.
2500
2000
Теплоноситель перегревается относительно
1500
температуры насыщения и переходит в
1000
область метастабильного (неустойчивого)
500
состояния [9]. При достижении некоторого
0
0
100
200
300
400
500
температурного уровня, связанного с родом
Время, с
жидкости и состоянием поверхности
4
в
теплообмена, возникают первые паровые
3
пузыри, что приводит к резкому снижению
температуры в зоне нагрева и росту
2
температуры в зоне конденсации. Если
1
рассмотреть
изменение
коэффициента
0
теплоотдачи во времени совместно с
0
100
200
300
400
500
температурным режимом термосифона
Время,с
(рис.2), то можно увидеть, что при
Рис.2 - Совмещенные зависимости
монотонном росте температуры в зоне
температуры стенки термосифона (а),
нагрева вплоть до первого резкого падения
коэффициентов теплоотдачи в зоне
температуры, интенсивность передачи нагрева (б) и термических сопротивлений
тепловой энергии была практически
во времени при изменении теплового
нулевой.
потока (Кз=0,44). Средние температуры: 1
При активации первого парового пузыря,
–зоны нагрева; 2 – зоны транспорта; 3 что соответствовало падению температуры
зоны конденсации
в зоне нагрева (линия 1), интенсивность
теплоотдачи резко возрастала, достигая почти 3000Вт/м2К (рис.2,б). Температура в зонах
транспорта и конденсации при этом скачком увеличивалась. Перепад температур между
зонами нагрева и конденсации снижался, что приводило к существенному падению
термического сопротивления (рис.2,в). Такие же изменения температуры, интенсивности
теплоотдачи и термического сопротивления
наблюдались
при
каждом
выбросе
парожидкостной смеси в зону конденсации.На
величину максимального теплового потока и
термические
сопротивления
оказывает
существенное влияние количество теплоносителя
в термосифоне, то есть соотношение уровня
жидкости к длине зоны нагрева (Кз). Увеличение
Кз приводит к снижению интенсивности
теплоотдачи в зоне нагрева и росту термических
Рис.3 - Влияние коэффициента
сопротивлений. При этом максимальные тепловые
заполнения Кз на термическое
потоки Qmax снижаются. Так на рис.2 показано,
сопротивление термосифона
что при Кз=0.44 минимальное термическое
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сопротивление не превышало 0,2К/Вт, а Qmax  95Вт. Для Кз=1,93 термическое
сопротивление возросло до 0,8К/Вт, а Qmax снизилось до 44Вт.
Усредненные по времени коэффициенты
теплоотдачи зи имели более низкие
значения, чем в пиковых режимах. На рис. 4
показано влияние коэффициента заполнения
Кз на интенсивность теплоотдачи в зоне
нагрева термосифона.
Из рисунка видно, что чем меньше Кз , тем
выше зн. Это связано с тем, что на
оголенной от теплоносителя стенке зоны
нагрева
увеличивается
интенсивность
теплоотдачи благодаря тонкому слою
стекающего конденсата. А, как известно [10],
Рис.4 - Зависимость интенсивности
в тонких пленках интенсивность теплоотдачи теплоотдачи в зоне нагрева от теплового
намного выше, чем в большом объеме.
потока при различных степенях
Однако удельные тепловые потоки, при
заполнения (внутренний диаметр 5мм)
которых могут возникнуть локальные
паровые пленки, снижаются. Как показали эксперименты, при малых Кз и максимальных
тепловых потоках осушение внутренней стенки зоны нагрева происходило в верхней его
части. Когда же теплоноситель полностью заполнял зону нагрева или превышал ее
высоту, локальные паровые пленки возникали в нижней его части. При этом
максимальные плотности тепловых потоков возрастали.
В результате обобщения экспериментальных данных была получена зависимость зн=
f(qзн, Кз)

 çí  0,073  q
Эта
зависимость
(рис.5)
обобщает
экспериментальные данные по интенсивности
теплоотдачи в зоне испарения термосифона с
dвн= 5·10-3м и длиной 0,7м и справедлива в
диапазоне тепловых потоков от 3кВт/м2 до
70кВт/м2 при вертикальном его расположении.
Помимо
коэффициента
заполнения
на
интенсивность теплоотдачи в зоне нагрева
термосифона
оказывают
влияние
как
геометрические факторы (диаметр внутреннего
пространства, длины зон нагрева и конденсации)
так и расположение его в пространстве (угол
наклона)
и
теплофизические
свойства
теплоносителя.

0,88
çí

 Væ

 Vçí





0, 61

(3)

Рис.5 - Обобщение
экспериментальных данных в зоне
нагрева двухфазного термосифона с
dвн= 5·10-3м

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что интенсивность
теплоотдачи в зоне нагрева термосифона можно рассчитать при условии определения всех
влияющих факторов.
К одним из основных факторов можно отнести коэффициент заполнения термосифона.
Полученная зависимость (3) позволяет определить коэффициенты теплоотдачи в зоне
нагрева, несмотря на то, что характер передачи тепловой энергии происходит в виде
периодических температурных изменений.
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УДК 621.565.83
Влияние коэффициента заполнения на интенсивность теплоотдачи в зоне испарения
двухфазного термосифона/ Кравец В. Ю., Коньшин В. И., Бехмард Голамреза, Салий Я. Н., //
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», – 2013. - № 1 (977).
– С. 171-176. – Бібліогр.: 10 назв.
Приводяться експериментальні дані по коефіцієнтам тепловіддачі в зоні випаровування
закритого двофазного термосифона з внутрішнім діаметром 5мм и довжиною 700мм. Показано вплив
геометричних і режимних параметрів на теплопередаючі характеристики термосифона.
Ключевые слова: Термосифон, коефіцієнт тепловіддачі, зона випаровування.
This article represents data of heat-transfer coefficients in the heating area of the closet two-phase
thermosyphons with inner diameter 3mm, 5mm and 9mm, total length 700mm. Influences of the geometrical
and regime parameters on the heat transfer characteristics of the thermosyphons are shown.
Кeywords: thermosyphon, heat-transfer coefficient, heating area.

ISSN 2079.5459. Вісник НТУ “ХПІ». 2013. №16(989)

176

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УДК 681.3:946.9:004.942
В. П. ЛЯШЕНКО, д-р техн. наук, проф., КНУ, Кременчуг
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖУЩЕГОСЯ
СОСРЕДОТОЧЕННОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛА
Предложена математическая модель температурного поля бесконечного цилиндра, разогреваемого
движущимся внутренним источником тепла. Источник тепла представлен с применением дельтафункции Дирака. Получены аналитические решения упрощенных задач и определены параметры
управления температурным полем. Предложена структура алгоритма решения нелинейной задачи и
блок-схема системы управления температурным полем на основе разработанного алгоритма.
Проведены численные эксперименты, построено температурное распределение для технологического
процесса термической обработки вольфрамовой проволоки. На основе решения нелинейной задачи,
для системы управления, построен график зависимости силы тока нагрева от времени.
Ключевые слова: температурное поле, движущийся источник тепла, дельта-функция Дирака,
алгоритм, блок-схема системы управления.

Постановка проблемы. Процессы термической обработки длинномерных изделий,
таких как проволока, лента, профиля различной конфигурации, осуществляются путем
пропускания через изделие электрического тока. Он подводится к изделию с помощью
контактов или индуктора на конечном участке [1]. Для обеспечения стабильных физикомеханических свойств металла необходимо в зоне нагрева поддерживать и контролировать
заданную температуру. Этого можно достичь с помощью построения соответствующей
математической модели и системы управления, построенной на основе такой модели [2].
Существующие математические модели дают возможность рассматривать температурное
распределение в зоне нагрева движущейся проволоки, но не позволяют исследовать
температурное поле в ее окрестности [3–5]. Во многих случаях, знание такого
распределения представляет значительный научный и практический интерес. Системы
управления, позволяющие управлять температурным полем в большинстве своем не
ориентированы на математические модели технологического процесса, что снижает
эффективность реализации системы [2].
Цель работы. Целью работы есть построение математической модели
температурного поля в бесконечной цилиндрической области, с постоянно или
периодически действующим, внутри области, движущимся сосредоточенным источником
тепла. Определение параметров управления температурным полем на основе
математической модели.
Материалы и результаты исследований. Для расчета температурного
распределения T  P, t  предполагается, что бесконечный цилиндр с постоянными
теплофизическими характеристиками  , c, n нагревается в зоне нагрева длиной l  z2  z1,
источником W  P,T   W  P, t ,T    z  z1  t      z  z2 t   , который движется вдоль оси Oz в
положительном направлении со скоростью v  t  .

Температура на границах области равна lim T  T0 . Теплообмен поверхности
z 

цилиндра с окружающей средой осуществляется по законам Ньютона и Стефана –
Больцмана [4-5].
В начальной стадии имеет место переходной процесс нагрева, т.е. переменной
является скорость и плотность источников тепла, причем температура в конце зоны
нагрева должна быть постоянной. В установившемся режиме скорость движения
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v  t  постоянна, а плотность источников тепла W  r , z, t ,T  постоянна или зависит от
координат и времени.
Если нагрев цилиндра осуществляется одновитковым индуктором или электронным
пучком, то в таком случае зона нагрева может быть как угодно малой. Допуская в
физической модели, что l  0 , и заменяя рассредоточенный нагрев сосредоточенным с
той же суммарной мощностью, перейдем к исследованию температурного поля
цилиндрической области, разогреваемой подвижным сосредоточенным источником тепла.
Очевидно, что при этом его плотность W неограниченно возрастает и в пределе
представляет собой дельта - функцию Дирака W  W  P, t ,T   z  v  t  t  [6].
Действительно,

когда

l  0, z1  t  , z2  t   v  t  t ,

в

пределе

правую

часть

соотношения W  P,T   W  P, t ,T    z  z1  t      z  z2  t   можно переписать в виде

lim W  P, t ,T    z  z1  t      z  z2  t    W  P, t ,T   z  v t  t  , (1)

z1  z2

где   z  zi  – единичная функция Хевисайда [7].
Правая часть (1) представляет собой произведение W  P, t ,T  на дельта – функцию
Дирака   z  v  t  t  [6],
lim

W  P, t , T 

l 0

  z  z1  t      z  z2  t    W  P, t ,T   z  v  t  t  (2)
z1  t   z2  t  

Следовательно, в случае сосредоточенного нагрева плотность источников тепла равна
2
W  P, t ,T   z  v  t  t  , где W  P, t ,T   w T  f t  , w T   I 0 1   T  , f  t  –кусочно-монотонная
 2r04

функция, для отображения импульсного нагрева [4], P –текущая координата точки.
В таком случае температурное распределение в движущейся цилиндрической среде
может быть представлено решением следующей начально-краевой задачи в области
  t  0  r  r0 , z  , t  0
1   T 
  T 
T
(3)

r

 c
  w T  f  t    z  v  t  t 

r r 




r 



z  z 

n

t

T  r , z,0   T0

(4)

T  r0 , z,0 
 f  t   T0  T    T 40  T 4  , T  0, z,0   0


r
r





(5)
(6)

lim T  T0 ,

z 

После

усреднения
по
радиусу
1  t  z  , t  0 принимает вид







 I 2 
 2T
T
2
 cn
  2 04 f  t   z  v  t  t  
2
z
t
r0
  r0

[3]

задача

(3)-(5)

в

области


I 2 0
2T0
1 4
 2 r01T04
 u  2 r0 u  2 4 f  t    z  v  t  t  
 r0
r0


u  z,0   T0 , lim u  z,0   T0
z 

(7)
(8)

В задаче (7)-(8) удобно перейти к безразмерным величинам, параметрам и критериям
Био, Старка, Померанцева [5]
z
a 2t
l
I 2
x  ,  2 ,   ,W  2 04 ,   T0 , Bi  2 l /  , S  2 l 2T03 /   r0  ,
l
r0
l
 r0
(9)
Po  wl 2 /  T0  , a 2   /  cn  ,0  0,   
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После подстановки (9)в уравнение (7), начальное условие и условие регулярности (8),
задача (7)-(8) становится однородной в области     x  ,   0





 2 

  Pof    x       Bi   S 1   4 
2

x
  1    Pof     x      S









  x,0   0, lim   x,   0,

(10)
(11)

x

1. Если потеря тепла излучением с поверхности составляют малую долю всех потерь,
т.е. преобладает конвективный теплообмен, то нелинейную составляющую в уравнении
(10) можно не рассматривать и перейти к рассмотрению линейной начально-краевой
задачи, которая для S  0 принимает вид
 2 

  Bi   Pof     x    
(12)
x 2 
  x,0   0, lim   x,   0,
x

Применим преобразование Фурье к уравнению (12) [6]. Для этого умножим
дифференциальное уравнение на 1 eix и проинтегрируем по переменной x в пределах
2

от  до 

1   2 ix
1   ix
 2 e dx 
 e  dx 
2  x
2  
Pof    ix
 Bi  ix

  e dx  
  e   x      dx
2 
2 

(13)

После интегрирования (13) с учетом условия (11), а также соотношения
1
  ,  
2



   x, e

 i x

(14)

dx



Получим задачу Коши для линейного дифференциального уравнения первого порядка
d
(15)
  2   Bi   Po  f   ei x dx,   0
d
  ,0   0
(16)
Решение этой задачи выписывается в виде
  ,   Po  e





  2   Bi 



 f   e

  i    2   Bi 





d

(17)

0

2. Рассмотрим случай, когда сосредоточенный источник тепла, разогревая область,
движется с постоянной скоростью v . Тогда после усреднения [3] и замены переменных
  z  vt задачу (3)-(6) можно записать в виде.
d 2u vc p du  I 2 0 
2 
2 4
I 2 0
2T0 2 4


f
t



u

u


f  t     

T ,    (18)
  
 2 4

2
2 4
d
 d   r0 
 r0 
 r0
 r0 
 r0
 r0 0

lim u    T0

 

(19)

В линейном случае, когда потери тепла излучением можно не учитывать, задача (18)(19) упрощается и можно получить аналитическое решение
d 2u vc p du  I 2 0 
2 
I 2 0
2T0


f
t



u


f  t     
,   ,




 2 4

2
2 4
(20)
d
 d   r0 
 r0 
 r0 
 r0
lim u    T0

 

Для   0 или   0, задача (20) имеет вид
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d 2u vc p du 2
2T0


u
,
d 2
 d  r0
 r0

(21)

lim u    T0

 

Ее решение записывается следующим образом

u    T0  Cek1 ,   0,   0

где k1,2   vc p 
2

(22)

 vc p  2

 
 2   r0
2

Для определения постоянной C воспользуемся условием скачка дельта-функции
Дирака
 du 
I 2 0 
I 2 0
(23)
 d    2 r 4vc u  0     2r 4vc
   0
0
p
0
p
Откуда после подставки (22) в (23) получаем
I 2 0 1   T0 
C 2 4
 r0 vc n  k1  k2   I 2 0 
Подставив (24) в (22) получим
k

I 2 0 1   T0 
e 1 ,   0
u ( )  T0  2 4

 r0 vc n  k1  k2   I 2 0  ek2 ,  0

(24)

(25)

Так как k2  k1 , то кривая, характеризующая решение имеет различный наклон на
промежутках (,0],(0, ) . При больших скоростях движения источника тепла
различный характер наклона кривой будет еще более выраженным. На графике
представлены кривые, рассчитанные по формуле (25) и соответствующие различным
скоростям движения источника тепла.
Проведены
численные
эксперименты и построены графики
температурных
распределений
для
технологического процесса волочения
вольфрамовой проволоки.
На рис.1 изображено температурное
поле
вольфрамовой
проволоки,
Рис.1 - Температурное распределение,
разогреваемой подвижным точечным
построенное по решению (25)
источником тепла.
Численный анализ показал, что характер температурного поля проволоки наиболее
чувствительно изменяется с изменением таких параметров, как коэффициент теплообмена
 , сила тока I , скорость v  t  движения источника. Изменяя эти параметры можно
контролировать и управлять
Uдт
температурным
РТ
РИЭН
ОР
Uзт
ВУ
Uзс
распределением.
И
Uду
Uдт
ДУ
Разработан
алгоритм
решения нелинейной задачи
РС
РУ
УП
ЭД
ОР
Uзу
Uдс
(19)-(20)
и
систему
ДС
управления,
позволяющую
управлять
температурным Рис. 2 - Система регулирования нагревом проволоки при
волочении
полем во время процесса
волочения по заданному алгоритму.
Блок-схема системы управления температурным полем изображена на рис. 2. Она реализует
алгоритм, построенный по решениям задачи (19)- (20) и решению (25), который позволяет по заданной
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программе управлять как импульсным, так и

постоянным источником тока во время
Модуль интерфейса
для выбора типа
обработки
проволоки
диаметром
уравнения и ввода
данных
меньше 100 мкм. Система управления,
блок-схема которой представленная на
Модуль численных
Модуль численных
Модуль численных
рис. 2, содержит вычислительное
расчетов двумерного
расчетов одномерного
расчетов и решения
уравнения с
и двумерного
задачи определения
устройство
(ВУ),
в
котором
формированием
уравнений с
параметров управления и
матрицы
и
графиков
внутренними
оптимизации
определяется оптимальное значение
распределения
источниками тепла
температуры
тока
обработки
проволоки.
Напряжение задания тока на входе
контура регулирования вычисляется в
Модуль решения
ленточных систем
блоке ВУ.
разностных уравнений
второго порядка.
Система управления нагревом
включает в себя РТ, РС, РУ –
регуляторы тока, скорости и усилия Рис. 3 - Структура алгоритма для определения
параметров управления температурным полем
волочения; ДТ, ДС, ДУ– датчики тока,
скорости и усилия волочения;РИЭН – регулируемый источник электроэнергии; УП –
управляемый преобразователь; ЭД – электродвигатель установки волочения; ОР - объект
регулирования (активный участок проволоки); Uзт, Uзс, Uзу – напряжения задания тока,
скорости и усилия волочения; Uдт, Uдс, Uду – напряжения на выходе датчиков тока,
скорости и усилия волочения, И – интегратор, ВУ – вычислительное устройство.
Для определения параметров управления температурным полем и процессом
термической обработки разработана программа. На рис. 3 схематично представлена
структура программы решения нелинейной задачи для одномерного и двумерного
уравнения теплопроводности. Структура программы построена за модульным принципом.
Это позволило объединить решения задач для уравнений теплопроводности и, учитывая
технологические особенности процессов, вести расчеты, меняя краевые условия. Для
решения двумерного нелинейного уравнения теплопроводности применен метод
переменных направлений, что позволило ограничиться одним модулем решения
ленточных систем разностных уравнений второго порядка.
На рис. 4 изображен график
зависимости сила тока, необходимого
для
поддержания
постоянной
температуры перед фильерой во время
переходного процесса, полученного из
решения задачи оптимизации по
алгоритму, изображенному на рис.3,
когда скорость движения проволоки
изменяется
в
проделах Рис. 4 - Параметр управления температурным
полем, полученный из решения задачи (3)-(6)
0  v  t   v  const .
Выводы. Предложена математическая модель температурного поля бесконечного
цилиндра, разогреваемого движущимся внутренним источником тепла. Источник тепла
представлен с применением дельта-функции Дирака. Получены аналитические решения
упрощенных задач и определены параметры управления температурным полем.
Предложено структуру алгоритма решения нелинейной задачи и систему управления
температурным полем на основе предложенного алгоритма. Проведены численные
эксперименты, построено температурное распределение для технологического процесса
термической обработки вольфрамовой проволоки. На основе решения нелинейной задачи,
для системы управления, построен график зависимости силы тока нагрева от времени.
Результаты, полученные в работе, могут быть применены при создании систем управления
181
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процессом термической обработки и при производстве проволоки и ленты из цветных и
тугоплавких металлов.
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Определение параметров управления движущегося сосредоточенного источника тепла/ В.
П. Ляшенко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», –
2013. - № 1 (977). – С. 177-182. – Бібліогр.: 7 назв.
Запропонована математична модель температурного поля нескінченного циліндра, що
розігрівається рухомим точковим внутрішнім джерелом тепла. Джерело тепла представлене із
залученням дельта-функції Дірака. Отримано розв’язки спрощених задач, та визначені параметри
керування температурним полем. Запропоновано структуру алгоритму розв’язку нелінійної задачі та
блок-схему системи керування температурним полем на основі запропонованого алгоритму. Проведені
чисельні експерименти та побудовано температурний розподіл для технологічного процесу термічної
обробки вольфрамового дроту. На основі розв’язку нелінійної задачі для системи керування
побудовано графік залежності сили струму нагрівання в залежності від часу.
Ключові слова: температурне поле, рухоме джерело тепла, дельта-функція Дірака, алгоритм,
блок-схема системи керування.
Mathematical model of temperature field of an infinite cylinder, which is heated by a moving internal
heat source offered. The heat source is represented using Dirac delta function. Analytical solutions of
simplified problems are obtained. The control parameters are determined by the temperature field. The
structure of the algorithm for solving the nonlinear problem and control system of temperature field proposed.
Numerical experiments are conducted. The temperature distribution for the process of thermal treatment of
tungsten wire is built. Graph of dependence of the strength of the current heating from time built.
Keywords: temperature field, moving heat source, delta function, algorithm, control system.

УДК 532.2,517.2
Н. В. НОГИН, канд. физ.-мат. наук, доц., НТУУ «КПИ», Киев
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ
ПО НЕОГРАНИЧЕННОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБЕ
Получено решение специальной краевой задачи для уравнений Навье-Стокса нестационарного
ламинарного движения жидкости в круглой цилиндрической трубе в случае периодического закона
изменения давления. Таким образом, создана возможность использования быстросходящихся
степенных рядов для расчёта компонент поля скорости. Показана идентичность решений специальной
задачи гидродинамики с граничной задачей теплопроводности с использованием интегрального
преобразования Ханкеля.
Ключевые слова: вязкая несжимаемая жидкость, ламинарное движение, функции Бесселя,
интегральное преобразование Ханкеля.
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Введение. Задача о распределении скоростей при нестационарном ламинарном
движении вязкой несжимаемой жидкости по круглой цилиндрической трубе
рассматривалась в ряде работ [1-7], но полученные здесь чисто теоретические результаты
не были
доведены до расчетных формул. В настоящей работе указан способ
аппроксимации
функций
Бесселя
от
комплексного
аргумента,
по
сути,
быстросходящимися степенными рядами, получен пример конкретного поля скоростей.
В работе также на основе [8-11] проведено решение близких задач с использованием
специального интегрального преобразования, в замкнутом виде.
Анализ литературных данных и постановка проблемы. Задача о нестационарном
ламинарном движении вязкой несжимаемой жидкости по бесконечной цилиндрической
трубе давно привлекали внимание крупных учёных, простейших случай рассмотрен еще
Гельмгольц [1].В общей постановке для произвольных начальных условий и различных, в
том числе периодических законов перепада давления задачи рассматривались в работах [27]. В частности, решение задачи о приведении в движение покоящейся в круглой трубе
вязкой жидкости под действием внезапно приложенного кусочно-постоянного перепада
давления получено в [4], g(t)=const, с граничным условием
, и начальным условием
, здесь получена функция

распределения скоростей в виде ряда от функций

Бесселя:
w (r,t) =

r
2
2

 nt J 0 ( n )
R2
r
R
2
[1  2  8 e R
]
2
4µl
R
n 1
 J ( )
n

1

,

n

где λn – корни уравнения J0( λn)=0.
Однако, указанные работы имеют чисто теоретическое значение.
Цель и задание исследования. Целью данного исследования является :
1) получение простых расчётных формул поля скоростей для построения эпюр с
любой заданной точностью;
2) в теоретическом плане применение специального интегрального преобразования с
полной идентичностью приводящего к решению указанного трансцендентного уравнения.
Основная часть. В настоящей работе приводится также решение с использованием
интегрального преобразования Ханкеля [8-11]. Для составления уравнения динамики
вязкой несжимаемой жидкости в ее простейшей ньютоновской модели, получена система
уравнений в частных производных в скалярной форме вида [1-5]:
 u
u
u
u
1 p
2
 t  u x  v y  w z  F x   x    u

v
v
v
1 p
2
 v
u v w  Fy
  v


t

x

y

z


y

1 p
2
 w  u w  v w  w w 

  w
F
z
 t

x

y

z


z


,

(1)

где 2 V – вектор скорости с проекциями 2 u, 2 v, 2 w,  -плотность объемных сил, grad Pдавление.
u v w


0
x y z

(2)

В случае ламинарного движения по цилиндрической трубе положим в (1)
u = v =0, Fx=Fy=Fz=0
Далее с учетом неразрывности давления
функцией времени, полагаем

P P
P

 0 , причем
– является только
x y
z

P
= -g(t).
z
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Таким образом, выражая, также оператор Лапласа в цилиндрических координатах,
приходим к краевой задаче вида:
2
 1 w 1
(3)
 w 1 w
 g (t ) 


2
 t 
r r r

w rR  0



w t  0  w0( r )



Рассмотрим, далее
гармоническому закону

случай,

(4)

когда

перепад

давления

в

трубе

(5)
подчиняется

g(t)= N cos t
Тогда решение граничной задачи находим в виде суперпозиции[1-4, 7] :
W(r,t)= W1 (r , t )  N sin t

(6)

Относительно W1(r,t) приходим к уравнению теплопроводности вида:
1 w  w 1 w


 t
r r r
с граничным условием вида

(7)



2

1

1

1

2

w1(r,t )

r R



N



(8)

sin t

Аналогично методу Фурье решение граничной задачи (7)-(8) находим в виде
w1  A(r )ei

(9)
где  – неопределенная «константа Фурье»,   t . Для определения «амплитуды» A(r)
получим однородное дифференциальное уравнение Бесселя вида
A(r ) 

1
A(r )  iA(r )  0
r

(10)

Его частное решение, ограниченное на оси трубы, имеет вид:
A  r   J 0 ( r i )
где J 0 (r i ) – функция Бесселя нулевого порядка от комплексного аргумента.
Переходя далее к безразмерной координате  

r
R

(11)

,   [0,1) , учитывая, что

является комплексной парой быстросходящихся степенных рядов с областью
сходимости   [0,1) , запишем указанное частное решение в виде:


 4  2
(12)
 (  , )  Re ( B  iC )(1 
 i )(cos   i sin  ) 

J

0

(r i )



64



4

где В,С – неопределённые коэффициенты.
Выделяя здесь действительную часть, находим
 (  , )  B[(1 

2
64

) cos  

2
4

sin  ]  C[

2
4

cos   (1 

2
64

)sin  ]

(13)

Далее при p = 1, подставив (13) в граничное условие вида (8), находим
 (1, )  

N



sin


63
1
1
63
  B[ cos   sin  ]  C[ cos   sin  ]

64
4
4
64

(14)

Приравнивая коэффициенты при линейно-независимых функциях
cos  , sin 
получим систему двух линейных алгебраических уравнений для определения постоянных
В,С. Окончательно:
 ,  (1, )  0,001sin   0,0038cos 
(15)



Возвращаясь к переменным t  , r=pR,


подставляя полученное выражение (15) в

граничное условие (13), окончательно находим функцию распределения скоростей в виде:
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N
[(1  0,00025 r2 )sin t  0,0038(1   2r 4 ) cos t ]

R
64 R
2

2

W (r , t ) 

4

(16)

Теперь вычисление эпюр скоростей в различные моменты времени получить просто.
Наконец, для получения эпюр касательных напряжений находим частную производную
вида
w
Nr
r 3
(17)
 1, 0005
sin t  0, 00024 2 4 cos  t
2
R

r

 R

Необходимо отметить, что при «фиксированном времени» полученное решение
совпадает с известным решением [4,6,7] в случае прямолинейно-параллельного
осесимметричного
установившегося течения вязкой несжимаемой жидкости при
постоянном коэффициенте вязкости и при отсутствии массовых сил в неподвижной
цилиндрической трубе радиуса R:
1 P
,
W
( 
)
2

4 z

r R

2

Касательное напряжение получено, как O(r3), в отличие от известного линейного
закона
3 

1 P
r
2 z

Отметим также, что решение задачи о движении вязкой жидкости в неограниченном
цилиндре, если

P
= const, r=1 сводится к решению граничной задачи для уравнения
z

теплопроводности вида:
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Для ее решения можно применить конечное интегральное преобразование Ханкеля
[4] вида
1

u   rJ 0 ( pr )u (r )dr

(18)

0

где p – положительный корень трансцендентного уравнения:
(19)
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Учитывая равенство
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(20)

Приходим в «классе изображений» к простой задаче Коши для линейного
диференциального уравнения первого порядка вида

 du~
 dt   [pU 0 J 0 ( p) 


u~ t 0


2

p u]

(21)

решение которой, очевидно, имеет вид
2



t
u~( p, t )  U 0 J 0 ( p)(e p  1)
p

(22)

Выводы.
1. Решение сложной задачи гидродинамики о распределении скоростей вязкой
несжимаемой жидкости доведено до удобных простых формул для построения
соответствующих эпюр, вычисления касательных напряжений энергии.
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2. Полученные во второй части работы теоретические результаты позволяют
применять известные результаты теории конечных интегральных преобразований к
решению специальных задач гидромеханики.
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тиску.Таким чином, створена можливість використання швидкозбіжних степеневих рядів для
розрахунку компонент поля швидкості. Показана ідентичність розв’язків спеціальної задачі
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АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СТАНУ ВАЖКОТОПКОГО
ВОЛЬФРАМ-НІКЕЛЬ-ЗАЛІЗНОГО БРУХТУ
Проведений аналіз структурно-фазового стану важкотопкого брухту системи «вольфрам-нікель-залізо»
після довготривалого відпалення. Встановлено природу та проаналізовано склад вкраплень.
Запропоновано рекомендації до подальшого використання брухту.
Ключові слова: структурно-фазовий стан, важкотопкий брухт, неметалеві вкраплення,
рентгеноспектральні дослідження.

Вступ. Пошук нових джерел постачання легувальних елементів є одним з основних
завдань сьогодення. Проте історично склалося, що Україна не має значної кількості руд
кольорових металів, а попит на спеціальні сталі та стопи суттєво зростає. Водночас на
металургійних підприємствах накопичені металеві відходи, що містять значну кількість
висококоштовних елементів і можуть бути використані під час повторного перероблення.
Одним із таких матеріалів є важкотопкий брухт системи «вольфрам-нікель-залізо»,
© О. А. ГЛОТКА, 2013
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щорічна утилізація якого коливається в межах 100000 т 1,2.
Для легування сталей застосовують феровольфрам, у якому кількість вольфраму
коливається від 50 до 70 % (мас.), а вартість становить 650 грн/кг (ціни наведені на
початок 2012 р.). У сплави на нікелевій основі вводять чистий вольфрам, оскільки до них
висуваються значно вищі вимоги щодо кількості домішок та механічних властивостей, а
ціна вольфраму коливається в межах 1300 грн/кг. Порівнюючи вартість вищезазначених
матеріалів з ціною на важкотопкий брухт (75 грн/кг), можна очікувати на суттєвий
економічний ефект під час його використання для високовольфрамових сталей та сплавів.
Мета досліджень. Метою даної роботи було виявлення структурно-фазового стану
важкотопкого брухту, що в подальшому може бути використаний для витоплення
спеціальних матеріалів.
Матеріали досліджень. Хімічний склад важкотопкого брухту відповідав ТУ 48-1954-91 та ТУ 48-19-28-82. Брухт відноситься до псевдо-сплаві, що отримуються
порошковою металургією за допомогою рідиннофазного спікання порошків.
Перед проведенням дослідження зразки відпалювали за температури 1000 С
впродовж 100 год. з метою одержання максимально можливих сегрегацій.
Аналіз неметалевих вкраплень та мікроструктури виконували на растровому
електронному мікроскопі «РЕМ-106І», що оснащений системою енергодисперсійного
аналізу, за прискорювальної напруги 20 кВ у вторинних електронах. Кількісний
рентгеноспектральний мікроаналіз виконано порівнянням одержаних спектрограм з
еталонними, які записані в базу комп’ютера від еталонних матеріалів. Точність
детектування елементів спектрометром знаходилася на рівні 0,1 % (мас.).
Зразки перед випробуванням механічно шліфували, полірували та травили в
реактивах Марбль (100 мл HCl, 20 г CuSO4, 100 мл H2O) та Муракамі (10 г NaOH, 10 г
K3Fe(SN)6, 100 мл H2O) впродовж 5…8 с.
Результати досліджень. Дослідження неметалевих вкраплень зазвичай виконується
на нетравлених шліфах за невеликих збільшень, проте таке дослідження не дає змогу
виявити візуально області які чітко класифікуються як домішки (рис. 1). Проте на поверхні
шліфа чітко розрізняються області зі структурними складовими навіть без травлення, що
свідчить про значний перепад між мікротвердостями фаз шліфа. Така мікроструктура є
типовою для всіх полів зору та мало чим відрізняється від літературних даних 3-5.
У відповідності до політермічних перерізів 4, 6 фазовий склад брухту системи
«вольфрам-нікель-залізо» може мати доволі велике різноманіття інтерметалідів та твердих
розчинів, що пояснюється різною швидкістю охолодження та
тривалістю витримки псевдо-сплаву.
Проведення аналізу отриманих дифрактограм, від важкотопкого
брухту, дав змогу стверджувати, що структурно-фазовий склад
псевдо сплаву складається з твердого розчину на основі
вольфраму, твердого розчину на основі нікелю та інтерметалідів
(Fe,Ni) W і Ni4W. Інтерметалід Ni4W вперше виявлений в
Рис. 1 сплавах системи «вольфрам-нікель-залізо», він має ГЦК гратку з
Мікроструктура
брухту
параметром а=3,5864 нм. Таким чином сферичні частинки на
до травлення
мікрофотографії (рис.1) можливо класифікувати, як твердий
розчин на основі вольфраму, фазу-звязку - як твердий розчин на
основі нікелю з інтерметалідними вкрапленнями. Ймовірно інтерметаліди збагачені на
вольфрам будуть знаходитися на межі між твердим розчином на основі вольфраму та
твердим розчином на основі нікелю, а інтерметаліди збагачені на нікель в твердому
розчині на основі нікелю.
Отже за рахунок складного фазового складу та умов виготовлення важкотопкого
брухту необхідно детально та ретельно дослідити неметалеві вкраплення у вказаній
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системі, що можуть потрапити в будь який момент виготовлення псевдо-сплаву.
Такі елементи як сірка, фосфор, кремній, марганець та вуглець знаходяться поза
зоною чутливості приладу. Поріг розпізнавання сірки та фосфору знаходиться за межею
0,05 % (мас.), кремнію та марганцю – 0,3 %, а вуглецю – 0,1 %. Визначення хімічного
складу з поверхні шліфа розміром 2×2 мм не дає змогу виявити присутність домішок,
оскільки ймовірно вони скопичуються по межам зерен в невеликій концентрації, тому
було прийнято рішення провести довготривалий відпал з метою утворення сегрегецій
неметалевих вкраплень за рахунок проходження дифузійних процесів в повній мірі при
температурі 1000 С впродовж 100 год. Лише довготривалий відпал дає змогу виявити
області, що збагачені на шкідливі елементи.
Структурні складові брухту після відпалення набули значно більших розмірів (рис.
2) порівняно з вихідним матеріалом 7. Площа, що займає матриця, та відстань між
частинками значно збільшилася, а отже це свідчить про проходження явищ коагуляції та
сфероідизації. Таким чином, можливо припустити, що такі ж самі процеси пройшли з
неметалевими вкрапленнями та вони набули значних розмірів та форми. Окрім цього
з’явилися області з присутністю округлих вкраплень, які значно темніші від матриці
матеріалу (це свідчить про значно менший порядковий номер елементів від яких було
отримано випромінення).
Кількість вкраплень є доволі незначною, оскільки в одному полі зору, при
збільшенні в 100 разів, спостерігається не більше одного-двох вкраплень.
Аналіз хімічного складу вкраплень дав змогу стверджувати про їх ідентичність за
об’ємом шліфа та присутністю однакових хімічних елементів (алюміній, кремній, кальцій,
титан) у всіх випадках. Кількісний
аналіз вкраплень має наступний
характер і коливається в межах:
алюмінію від 5,89 до 7,96; кремнію від
19,08 до 25,71; кальцію від 63,27 до
60,57; титану від 3,16 до 14,46 %
(мас.). Така частка кальцію змушує
а
б
віднести включення до неметалевих, а
Рис. 2 - Структура відпаленого важкотопкого
значно менша концентрація металів
брухту: а - вихідний матеріал (до відпалу), б –
пояснюється
розчиненням
їх
у
матеріал після довготривалого відпалу
матриці.
Таким чином використання важкотопкого брухту для виготовлення спеціальних
матеріалів, що працюють в газотурбобудуванні є можливим, навіть за наявності домішок.
Така невелика концентрація та природа вкраплень не повинна призвести до погіршення
механічних та експлуатаційних властивостей, а зниження коштовності легуючих елементів
вплине на вартість готової продукції, що підвищить рентабельність основної номенклатури
сталей та сплавів. Проте слід ретельно обирати марки, для чіткого попадання в розкид
хімічного складу, та вимог до неметалевих вкраплень за технічною документацією на
продукцію, що випускає підприємство.
Висновки. Розглянута природа неметалевих вкраплень важкотопкого брухту.
Встановлено неможливість виявлення неметалевих вкраплень на необробленому зразку.
Запропоновано проведення довготривалого відпалення, для проходження явищ коагуляції
та сфероідизації. Виявлено незначну кількість сферичних неметалевих частинок, що мають
в своєму складі алюміній, кремній, кальцій та титан. Встановлено природу неметалевих
вкраплень. Проаналізовано можливість використання брухту для введення в спеціальні
сталі та сплави, що працюють в газотурбобудуванні. Висунуті рекомендації по
використанню брухту для виготовлення спеціальних матеріалів.
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Аналіз структурно-фазового стану важкотопкого вольфрам-нікель-залізного брухту //
Глотка О. А. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», –
2013. - № 1 (977). – С. 186-189. – Бібліогр.: 6 назв.
Проведен анализ структурно-фазового состояния тугоплавкого лома системы «вольфрам-никельжелезо» после длительного отжига. Установлено природу и проанализировано состав включений.
Предложены рекомендации к дальнейшему использованию лома.
Ключевые слова: структурно-фазовое состояние, тугоплавкий лом, неметаллические
включения, рентгеноспектральные исследования.
The analysis structural-phase state refractory scrap of "tungsten-nickel-iron" after long annealing. The
nature and composition of the inclusions analyzed. Recommendations for further use of scrap.
Keywords: structure-phase state, refractory scrap, non-metallic inclusions, x-ray studies.
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ТЕХНОЛОГИЧНІ ЗАСОБИ ОТРИМАННЯ НАНОСОРБЕНТІВ НА ОСНОВІ
ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ
В роботі розглянута можливість використання вуглецевих матеріалів в якості каталізаторів і сорбентів.
В останні роки приділяється велика увага матеріалам на основі вуглецю. Вироби на їх основі мають
високу міцність при малій вазі, стійкі до впливу як високих, так і низьких температур, хімічних
агентів, електропровідні, добре сумісні з біологічними тканинами людини.
Ключові слова: нанотрубки, сорбенти, каталізатори

Вступ: Вуглецеві матеріали знаходять широке застосування в різних галузях науки і
техніки. Їх застосовують в аерохімічній, хімічній, нафтохімічній, в металургійній
промисловості, в машинобудуванні, в будівництві, у медицині, використовують
привирішенні екологічних проблем, як каталізатори, носії каталізаторів і як сорбенти. В
останні роки приділяється велика увага матеріалам на основі вуглецю. Вироби на їх основі
мають високу міцність при малій вазі, стійкі до впливу як високих, так і низьких
температур, хімічних агентів, електропровідні, добре сумісні з біологічними тканинами
людини. Вуглецеві матеріали знаходять широке застосування в різних галузях науки і
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техніки. Їх застосовують в аерохімічній, хімічній, нафтохімічній, в металургійній
промисловості, в машинобудуванні, в будівництві, у медицині, використовують при
вирішенні екологічних проблем, як каталізатори, носії каталізаторів і як сорбенти.
Особливе місце серед вуглецевих матеріалів займають високошпаринні тіла, що володіють
розвиненою поверхнею. До них відносяться активні вугілля, сажа, терморозширений
графіт, сібуніт та інші матеріали, отримані на основі вуглецю.
Аналіз літератури: Недоліком активних вугіль, що мають розвинену шпаринну
структуру, є низька стійкість в окисних середовищах [1]. Графіт проявляє значно більшу
стійкість, але його шпаринна структура розвинена дуже слабко. Тому для застосування
графіту в якості сорбенту чи носія каталізаторів його необхідно додатково обробляти.
Сажа є одним з основних компонентів композиційних матеріалів [2], що пов'язано з її
адсорбційними властивостями, однак для приготування каталізаторів сажа практично не
застосовується [2]. Сібуніт за своїми структурними параметрами суттєво відрізняється від
відомих вуглецевих матеріалів [3]. Завдяки високій питомій поверхні він представляє
інтерес як адсорбент і носій каталізаторів. Але область його застосування обмежена
невисокою стійкістю до окисної корозії. Високопористими вуглецевими матеріалами є
також вуглецеві нанотрубки і нановолокна. До вуглецевих нановолокон можна віднести і
матеріал, що утворюється в результаті термокаталітичного розкладання вуглеводнів або
диспропорціювання монооксиду вуглецю на поверхні заліза, кобальту, нікелю та
волокнистий вуглець (ВУ), каталітичний філаментарний вуглець (КФУ) [4] та ін. Слід
зазначити, що раніше ВУ розглядали як небажаний продукт, що приводить до дезактивації
каталізаторів переробки вуглеводневої сировини і СО – вміщуючих газів. В останні роки,
намічується перспектива практичного використання ВУ, ставлення до нього змінилося.
Про це свідчать численні публікації вітчизняних і зарубіжних журналів [5]. Завдяки
поєднанню вуглецевої та металевої складових ВУ володіє цілим рядом цінних фізикохімічних властивостей: високою адсорбційною поверхнею, електропровідністю,
магніточутливістю. Такий набір властивостей дозволяє розглядати його як посилюючий
наповнювач полімерних матриць, носій каталізаторів, адсорбент для вилучення
компонентів з газоподібних і рідких потоків [6], акумулятор водню для паливних систем
двигунів внутрішнього згоряння. Можливість застосування ВУ за зазначеними напрямами
в кожному конкретному випадку пов'язана з набором певних властивостей. Разом з тим,
незважаючи на великі перспективи ВУ, інформація про його характеристики або
характеристиках матеріалів, отриманих на його основі, представлена у літературі
недостатньо. У кращому випадку повідомляється про адсорбційні поверхні продукту, на
якій синтезований метал, іноді, його магнітних характеристиках. Здається, причиною є
широкий діапазон варіювання характеристик ВУ і впливу на них умов синтезу. В даний
час, очевидно, найбільш реальним є використання ВУ у якості сорбенту чи носія
каталізаторів. Останнім часом вуглецеві матеріали все частіше розглядаються як носії
каталізаторів хімічних і нафтохімічних процесів. Технологія обробки сажі і коксу, а також
отримання з них вуглецевих матеріалів була розроблена ще в кінці XIX століття. Основні
операції цієї технології не зазнали істотних змін і до теперішнього часу [5]. Вуглецеві
матеріали (кокс або сажу), подрібнюють, змішують з поєднуючим матеріалом (пек, штучні
смоли), компаунд пресується, в результаті чого виходять так звані «зелені» заготовки, що
піддаються термічній обробці без доступу повітря (випал). Обпалений матеріал потім може
бути підданий подальшій високотемпературній обробці без доступу повітря (графітації).
Далі вуглецевий матеріал піддають механічній обробці і отриману товарну продукцію
відправляють до споживача. З вищевикладеного видно, що на якість нафтового коксу і
сажі впливають властивості сировини, температура, тривалість процесу, окислення і
добавки металів. Варіюючи режим, параметри і вихідні матеріали, а також
використовуючи різні добавки металів, можна модифікувати кокс і сажу різними
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способами і отримати перспективні УМ з широким набором властивостей, які й визначать
конкретну область застосування отриманого матеріалу.
В останні два десятиліття з'явилися публікації [7], пов'язані з новим класом
композиційних вуглець-вуглецевих матеріалів, що отримав назву сібуніт. Сібуніт був
розроблений в Інституті каталізу ім. Г.К. Боресков СО РАН та отриманий на основі сажі
(марки П-234, П-267, П-514, П-803). Цей УМ за своєю структурою принципово
відрізняється від відомих вуглецевих сорбентів і є новим класом пористих УМ. Останнім
часом сібуніт називають комірчастим вуглецем (КУ) через його шпаринну будову [7].
Структура вуглецевих стрічок сібуніта утворена фрагментами сіток Гексагон (002),
впорядкованих та упакованих в протяжні пачки. Сітки орієнтовані базальними площинами
одна до одногї з виходом на поверхню торцевих граней. При цьому зовнішні базальні
площині (002) розташовані, головним чином, на краях стрічок і становлять незначну
частку загальної поверхні вуглецевих стрічок. Таким чином, практично вся поверхня
представлена торцями гексагональних сіток.
Матеріали досліджень: Для отримання сібуніта сажу попередньо формують у
гранули переважно у вигляді шарів, орієнтованих до поверхні базальними гранями
графітової структури, повторюючи рельєф матриці сажі, "сліди" вихідної текстури можуть
зберігатися навіть при відносно великих значеннях нанесеної кількості КУ. Для
регулювання фізико-хімічної природи поверхні з метою досягнення певних властивостей
носія отриманий сібуніт модифікують, тобто проводять термообробку, що додатково
ущільнує шпарини.
Вісокотемпературну обробку проводять в контрольованих середовищах при
температурах 2200-3000°С протягом 1 години, що дозволяє не тільки регулювати хімічний
склад поверхні, а також призводить до часткової графітації сібуніта і відкриває шлях до
отримання високошпаринного графітоподібного ВМ. Далі сібуніт додатково покривають
піровуглецем (ПВ). Така обробка дозволяє отримати вуглецевий носій (з мікро і
мезошпарин), будова поверхневого шару якого аналогічна будові поверхні
широкошпаринного вуглецевого композиту. Особливістю методу додаткового ущільнення
є істотне збільшення механічної міцності носія при збереженні високої питомої поверхні.
Крім того, нанесення ПВ на зовнішній шар гранули сібуніта не змінює шпаринної
структури його внутрішньої частини, а створює зовнішній шар, що захищає його від
стирання. Треба відзначити, що при відкладенні ПВ на сажі заповнення шпаринного
простору вихідної матриці піролітичним вуглецем до залишкового об'єму шпарин 0,1 см3 /
г призводить до значного зниження і часткового вирівнювання питомої поверхні
композитів.
Зміна характеристик сібуніта відбувається також при його активації. Дослідження
зразків з різним ступенем активації методами низькотемпературної адсорбції азоту та
ртутної порометрії дозволяє виявити характерні особливості формування тонких шпарин.
На початковому етапі активації відбувається утворення ультрамікрошпарин з міцністю
такого традиційного мінерального носія, як силікагель (200 кг/см2).
Таким чином, в результаті активації та додаткової модифікації виходить бішпаринний
вуглецевий матеріал (ВМ), утворений шарами вуглецю, між якими знаходяться
порожнечі з газифікованого вугілля.
Отриманий на основі сажі сібуніт володіє наступними характеристиками: питома
поверхня варіює в межах 320- 600 м2 / г, істинна густина - 2050-2170 кг/м3, насипна вага 400-600 кг/м3 середній розмір шпарин становить 12 - 20 нм, обсяг шпарин - 0,27 +0,32см3 /
г, межплощинна відстань - 3,4 +3,56 А, розмір кристалітів графіту рівний 40-ї-180 А (Lа),
35 +140 А (Lc). Відмінні риси даного типу високошпаринного вуглецевого матеріалу регульована питома поверхня, хімічна і термічна стабільність, механічна міцність, висока
активність і довгий термін служби приготованих на них каталізаторів, можливість
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багаторазової регенерації і відтворна шпаринна структура. Цей вуглецевий матеріал
поєднує в собі достоїнства графіту (хімічна стабільність і електропровідність) з
властивостями активних вугіль (висока питома поверхня та сорбційна ємність) [7].
В останні роки часто згадується ще один вид високодісперсних вуглецевих матеріалів,
відомих як вуглецеві нановолокна (ВН), вуглецеві нанотрубки, волокнистий вуглець,
каталітичний філаментарний вуглець і ін.
Одним з найбільш перспективних напрямків використання ВН є застосування його як
носія каталізаторів, сорбенту і акумулятора водню. Наприклад, робота [5] присвячена
порівнянню каталітичної активності залізних і залізо-мідних каталізаторів в реакції
гідрірування етилену. В якості носіїв використовувалися вуглецеві волокна, активоване
вугілля у-А1203. Слід зазначити, що самі ВН також проявляє каталітичні властивості. В
роботі [5] показано, що ВН каталізують процес окислення етанолу в ацетальдегід.
Розвинена поверхня ВН і його незвичайна морфологія дозволяють застосовувати цей
матеріал для адсорбції і виділення одного або кількох компонентів з газових і рідких
потоків. Одним з традиційних методів, використовуваних для видалення органічних і
мінеральних домішок з рідких сумішей, є адсорбція активованим вугіллям. Недоліком
активованого вугілля є швидке насичення його молекулами води, що призводить до
зменшення адсорбційного об'єму. На думку авторів [8], вуглецеві нановолокна, що
володіють розвиненою системою упорядкованих шарів з великою кількістю відкритих
країв, мають ідеальну конфігурацію для адсорбції водню. Завдяки такій унікальній
структурі УНВ молекули водню взаємодіють не тільки з поверхнею вуглецю, але і з
сусідніми молекулами водню, що може призвести до конденсації адсорбованого водню
при аномально високих температурах. Крім того, ті ж автори наводять і дещо інше
пояснення незвичайної здатності УНВ до адсорбції Н2. Автори вважають, що при сорбції
Н2 відбувається розширення шарів, яке може також призвести до полімолекулярної сорбції
водню. Наявність п-електронів на графітових шарах є основною причиною збільшення
адсорбції Н2 в таких системах. Рентгенівські дифрактограми зразків УНВ до і після
адсорбції водню свідчать про збільшення міжплоскостної відстані між шарами графіту.
В залежності від умов синтезу, графітові шари можуть бути розташовані паралельно,
під кутом або перпендикулярно відносно осі волокон [8]. Таким чином, модифікуванням
можна варіювати властивості отриманих вуглецевих продуктів у необхідному напрямку.
Модифікація ВУ дозволить отримати на його основі вісокоадсорбційний вуглецевий
матеріал.
З урахуванням вищевикладених відомостей було визначено основні напрямки
досліджень, які полягають у розробці технології синтезу вуглецевих адсорбентів на основі
вуглецевих нановолокон і встановлення взаємозв'язку між характеристиками отриманих
вуглецевих адсорбентів і умовами їх утворення.
Список літератури: 1. Кіселев А. А., Галкін В. А. Вуглецеві адсорбенти та їх застосування в
промисловості. М. «Наука». - 1983. - С.299-311. 2. Крічко А. А. Каталізатором на основі активованого
вугілля / / Підсумки науки і техніки ВІНІТІ. Сер. Технол. орг. веществ. - 1987, - т.4. - С.95. 3.
Михайлова А. В. Алексєєв А. М. Освіта ВУ при взаємодії оксидів вуглецю з метаном. / Теоретич. основи
хім. технології. - 1996. -Т.30, - № 2. -С.195-199. 4. Патент США № 5653951. ВІП. 37. № 11 / Storage of
gidrogen in layered nanostrures. 1998. 5. Nisha J. et all Adsorption and catalytic properties of single-wall
carbon nanohorns. / / J. Chem.phys. Lett., 2000, - v.328. - P.381-386. 6. Плаксін Г. В. Суровикино В. Ф.
Дослідження особливостей графітизації пористих вуглецевих композитів на основі сажі різної
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підходи до приготування каталізаторів Рd на вугіллі. / / Успіхи хімії. - 1992,-т.61,-в.2. - С.320. 8. Planeix
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Технологические методы получения наносорбентов на основе углеродных материалов //
Алали М, Кричковська Л. В, Дубоносов В. Л. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних
технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», – 2013. - № 1 (977). – С. 189-193. – Бібліогр.: 7 назв.
В работе рассмотрена возможность использования углеродных материалов в качестве
катализаторов и сорбентов. В последнее время уделяется много внимания материалам на основе
углерода. Изделия на их основе обладают высокой твердостью при наличии малой массы, стойки
против воздействия как высоких , так и низких температур , обладают электропроводностью, хорошо
совместимы с биологическими тканями человека.
Ключевые слова: нанотрубки, сорбенты, катализаторы.
In current study the possibility to use carbon materials as catalysts and sorbents has been reviewed. In
the recent years a great attention is drawn to the carbon - based materials. The products on their basis have got
a high strength, low weight, resistant to the Вироби на їх основі мають високу міцність при малій вазі,
стійкі до впливу як високих, так і низьких температур, хімічних агентів, електропровідні, добре
сумісні з біологічними тканинами людини.
Key words: nanotubes, sorbents, catalysts.

УДК 536.24
А. П. СЛЕСАРЕНКО, д-р физ.-мат. наук, проф., вед. н. с., Институт проблем
машиностроения А.М. Подгорного НАН Украины, Харьков;
Ю. О. КОБРИНОВИЧ, аспирант, Институт проблем машиностроения А.М.
Подгорного НАН Украины, Харьков
ВИЗУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА СОГЛАСОВАННЫХ
ДИСПЛЕЯХ
Предлагается методология визуального исследования результатов моделирования высокоскоростных
тепловых процессов, разработанная на базе построенных аналитических структур решения с
использованием S-функций, точно удовлетворяющих осциллирующим условиям теплообмена на
границах областей сложной формы. Определен класс точных решений задач теплопроводности с
нестационарными граничными условиями для областей сложной формы, приведены результаты
визуального исследования высокотемпературных тепловых процессов.
Ключевые слова: визуальные исследования, математическое моделирование, высокоскоростные
тепловые процессы.

Постановка
проблемы
исследования.
Математическое
моделирование
теплофизических процессов не является самоцелью, оно применяется для научных
исследований, построения прогнозов и принятия решений при управлении процессами.
Средства анализа результатов математического моделирования должны позволять
рассматривать тонкую структуру процесса и учитывать все факторы, в том числе
зависимость тепловых процессов от времени и координат, поэтому всесторонний анализ
данных невозможен без визуализации температурных полей в динамике.
Результатом математического моделирования численными методами являются
большие массивы дискретных данных, задача сжатия которых еще не решена. В ряде
случаев их можно преобразовать в аналитическую информацию с помощью
интерполяционных полиномов, но для скоростных тепловых процессов даже построение
эмпирических формул является сложной, и во многих случаях открытой проблемой.
Решение задачи теплопроводности численными методами при больших градиентах
температурных полей приводит или к недопустимо высоким результирующим
погрешностям или развалу вычислительного процесса из-за погрешностей дискретного
удовлетворения быстроизменяющимся граничным условиям, осциллирующим внутренним
источникам и дифференциальному уравнению теплопроводности.
© А. П. СЛЕСАРЕНКО, Ю. О. КОБРИНОВИЧ, 2013
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Поэтому актуальна разработка приближенных аналитических методов решения задач
теплопроводности, которые позволяют точно удовлетворять нестационарным граничным
условиям и результат применения которых записывается в аналитическом виде.
Для качественного изучения тонкой структуры и прорыва в визуальных
исследованиях высокоскоростных тепловых процессов необходима методология,
позволяющая определять соответствующие классы точных решений.
Анализ публикаций. В начале 80-х г.г. ХХ века для визуальных исследований
температурных полей использовался структурный метод [1]: коэффициенты для данного
набора параметров моделирования определялись на большой ЭВМ, а визуализация
температурного поля на основе параметров выполнялась на малой ЭВМ. Скорость работы
определялась быстродействием малой ЭВМ, в качестве варьируемых параметров
выступали теплофизические характеристики и температура среды, из-за использования Rфункций допускалась нефизичность в описании геометрии исследуемого объекта [2], а изза маломощности вычислительной техники задачи были ограничены стационарными
задачами теплопроводности.
Помимо работы [1] специальных упоминаний о визуально-аналитических
исследованиях задач теплопроводности в литературе найти затруднительно. В других
областях визуальная аналитика результатов многопараметрического моделирования
получила широкое развитие, и встречает ряд общих проблем [3], связанных со сложностью
синтеза решений подзадач по вариации наборов факторов моделирования, учетом
факторов и корректностью входных данных.
Из-за сложности расчетов многих симуляций, перспективно развитие он-лайн
визуализации (вычислительный процесс разбивается на набор параллельных и
распределенных вычислений, выполняемых на удаленном компьютере) и удаленной
визуализации (на удаленном компьютере происходит и процесс вычислений, и процесс
построения визуализации) [4]. Пользователь должен иметь возможность управлять
вычислительной программой в ходе ее работы (останавливать, создавать контрольные
точки и т.п.) и наблюдать за построением визуализации в реальном времени. Сегодня
стандартные пакетные планировщики и средства программирования не позволяют
интерактивно извлекать данные из удаленных программ и управлять их работой. Для онлайн визуализации разрабатываются специальные системы, включающие компоненты
вычислительных процессов (вычислительные программы), сервисы-посредники и
программы визуализации.
Пока не решена проблема универсальной он-лайн визуализации, остается
нереализованной идея создания виртуального испытательного стенда – среды для
проведения вычислительного эксперимента.
Для удаленной визуализации недостаток тот же, что и отмечен в работе [1] –задержка
времени на этапе визуализации из-за относительной малой мощностью второго
компьютера.
В работе [5] предложена программная система решения обратных задач методами
регуляризации и итерационной аппроксимации, работа с программой заключается в
подборе параметров и анализе результатов. Благодаря организации параллельной
инфраструктуры и он-лайн визуализации, исследователь одновременно наблюдает на
экране монитора за всеми визуализируемыми вычислительными процессами.
Основные направления развития научной визуализации [6]:
- адаптация существующих методов и концепций к применению на параллельных
вычислительных системах;
- разработка методов анализа данных и их синтез с методами выразительности;
- создание в классах задач баз экспериментальных и расчетных данных;
- развитие систем автоматического многопараметрического анализа;
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Решению задач теплопроводности с нестационарными граничными условиями в
приближенной аналитической форме посвящены работы [7-12]
Цель работы. Разработка визуально-аналитического метода, позволяющего на базе
структур решений для многопараметрических задач теплопроводности с осциллирующими
граничными условиями, проводить комплексную диагностику и прогнозирование
высокоскоростных тепловых процессов
Основные материалы исследования.
Визуальные исследования многопараметрических задач. Математическое
моделирование температурного поведения объекта включает исследование при вариациях
следующих групп параметров:
- теплофизические характеристики материала
- характер теплообмена с окружающей средой
- температура окружающей среды у границы областей объекта
- геометрия исследуемого объекта
- характер поведения и распределение внутренних источников и стоков энергии.
- этапы и продолжительность температурного воздействия.
Процесс моделирования по всем варьируемым параметрам можно представить в виде
сложного графа, каждая ветвь которого – моделирование во времени по выбранному
набору параметров и соответствующее ей принятие решения о продолжении или отмене
исследования при данном наборе параметров.
Ситуация,
когда
предварительно
сформулированные
ветви
графа
многопараметрического моделирования и соответствующая каждой из них динамическая
симуляция процесса, рассчитываются, и результаты расчета выводятся на дисплей
поочередно, оправдана для численного моделирования, которое для сложных задач
требует относительно большого машинного времени и машинной памяти для решения
каждой конкретной подзадачи.
С развитием приближенных аналитических методов стала возможной организация
математического моделирования теплофизических процессов во времени, когда решения
задач со всеми отобранными наборами параметров решаются одновременно в реальном
масштабе времени, а результаты решения выводятся одновременно на согласованные
дисплеи (или один дисплей для простых симуляций). Это ускоряет процесс визуального
изучения результатов решения и последующего принятия решения, для перехода к
следующему
этапу
моделирования.
Таким
образом,
единичным
этапом
многопараметрического моделирования становится не анализ решения с одним набором
параметров, а анализ семейства решений с выбранными наборами параметрами.
Поскольку приближенные аналитические методы позволяют сохранять информацию
о симуляции в сжатом виде, без потери точности из-за интерполяции и занимают
значительно меньше машинной памяти, возможна автоматическая документация процесса
многопараметрического моделирования. Построенный граф исследования сохраняет на
каждой ветви как информацию о решении задачи при принятых параметрах, так и решение
оператора о дальнейшем моделирования задачи с данным набором параметров.
Суммарный граф исследования может быть визуализирован с помощью современных
методов построения графов (перспективными представляются методы «фокус плюс
контекст») для последующего изучения или хранения полученной информации в удобной
форме.
Класс точных решений задач теплопроводности. На базе регионального и
регионально-структурного методов [1, 7] разработан класс точных решений задач
теплопроводности для двухсвязных областей сложной формы. В предлагаемых точных
решениях теплофизические характеристики материала, краевые условия и геометрия
исследуемого объекта учитывается точно. Разработанные точные решения записываются в
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замкнутом виде и обладают свойством консервативности. Благодаря использованию Sфункций, геометрия исследуемой области (тела) близка к геометрии реальных тел – Sфункции позволяют задать скругление на углах (гранях) исследуемого объекта, которым
обладают все реальные физические области и тела.
Изменение температуры среды, критерия Био или геометрии исследуемого объекта не
требует перестройки аналитической формы точного решения, поэтому возможно быстрое
построение множества мажорантных решений задачи на базе одного точного решения и
организация визуальных исследований моделей, перестраиваемых в реальном масштабе
времени.
Для двухсвязных областей поперечного сечения элементов конструкции (ПСЭК),
характерный размер ПСЭК значительно меньше характерного размера конструкции,
разработаны точные решения (1) – (6) на базе регионального метода [1] и решение (7) на
базе регионально-структурного метода [7]:
1. Точные решения (1) - (3), в случае, когда для двух границ тела температура среды
( Tc(Fo) ) одинакова, а критерии Био, зависящие от времени, различны ( Bi1 ( Fo) и Bi 2 ( Fo) критерии Био для наружной и внутренней границы тела соответственно):
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где W1 ( x, y) и W2 ( x, y) - функции, описывающие внешнюю и внутреннюю границу области,
построенные с помощью S-функций [2;9] и соответствующих опорных функций.
2. Точные решения (4) и (5), в случае, когда для двух границ тела температура среды
( Tc(Fo) ) одинакова, внешняя граница строится с помощью двух опорных функций 1 ( x) и
2 ( y) , каждая из которых описывает одну из внешних сторон области, критерий Био
различен для внутренней границы области ( Bi2 ( Fo) ) и для двух внешних сторон Bi11( Fo) и
Bi12 ( Fo) , соответствующих опорным функциям 1 ( x) и 2 ( y) .
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3. Точное решение (6), когда температура среды ( Tc(Fo) ) и критерии Био ( Bio (Fo) )
одинаковы для всех границ области, Wo( x, y) общее уравнение границ области
T ( x, y, Fo)  Tc( Fo)  exp Wo( x, y) Bio ( Fo))
(6)
4. Точное решение (7), когда температура среды различна для внутренней и внешней
границы области ( Tcр1 ( Fo) и Tcр 2 ( Fo) соответственно), критерии Био так же различны для
внутренней и внешней границы области ( Bi1 ( Fo) и Bi 2 ( Fo) )
T1 ( x, y, Fo ), x  x12 , y  y12 ;
T ( x, y, Fo )  
T2 ( x, y, Fo ), x  x12 , y  y12
T1(x,y,Fo)  Tcр 1 ( Fo ) exp(  p1W1 ( x, y ) 2 )   ( Fo )1  W1 ( x, y ) Bi1 ( Fo )  exp(  p1W1 ( x, y ) 2 ); (7)
T2(x,y,Fo)  Tcз 2 ( Fo ) exp(  p 2W2 ( x, y ) 2 )   ( Fo )1  W2 ( x, y ) Bi 2 ( Fo )  exp(  p 2W2 ( x, y ) 2 )
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где p1  const; p2  const ; x12 и y12 - общая граница для двух регионов.
Визуальное исследование результатов моделирования
1. ПСЭК в виде квадрата со сторонами [-1;1] и квадратным вырезом в центре со
стороной 0.3, с сильным скруглением всех углов (рис.1а).

а
б
Рис. 1 - ПСЭК со сторонами [-1;1], квадратным вырезом со стороной 0.3 и
скругленными углами, центр выреза [0;0] - a [0.45;0.45] - б
W1 ( x, y)  1 ( x)  2 ( y) ; W2 ( x, y)  3 ( x)   4 ( y) ; 1 ( x)  0.5(1  x 2 ); 2 ( y)  0.5(1  y 2 );
S

S

3 ( x)  0.5a (a  x ); 4 ( y)  0.5a 1 (a 2  x 2 ); а  0.3;
Tc( Fo)  Tc1 ( Fo)  Tc2 ( Fo)  100  120(1  J 0 (500Fo))
Bi ( Fo)  Bi1 ( Fo)  Bi 2 ( Fo)  7(sin(500Fo)  1.2); x12  y12  0.65;   50 p1  p2  10; k  20
На рис. 2-4 показана температура и правая часть уравнения теплопроводности для
точных решений (1) – (7) в момент времени 0.014Fo
2. ПСЭК в виде квадрата со сторонами [-1;1] и квадратным вырезом со стороной 0.3,
смещенным относительно центра, с сильным скруглением углов (рис.1 б).
W1 ( x, y)  1 ( x)  2 ( y) ; W2 ( x, y)  3 ( x)   4 ( y) ; 1 ( x)  0.5(1  x 2 ); 2 ( y)  0.5(1  y 2 );
1

2

S

2

S

3 ( x)  0.5(a2  а1 ) (a2  x)( х  а1 ); 4 ( y)  0.5(a2  а1 ) 1 (a2  y)( y  а1 ); а1  0.3; а2  0.6;
Температура среды одинакова для внутренней и внешней границы, но условия
теплообмена различны для разных сторон:
Tc( Fo)  Tc1 ( Fo)  Tc2 ( Fo)  100  120(1  J 0 (500Fo))
Bi 2 ( Fo)  7(sin(500Fo)  1.2); Bi11 ( Fo)  5 sin(300Fo  10)  60; Bi12 ( Fo)  Bi11 ( Fo)  5; k  20
На рис.4. показана температура и правая часть уравнения теплопроводности для
точных решений (4) – (5) в момент времени 0.014Fo
3. ПСЭК в виде креста, образованного полосами 1х0.6, с вырезом в виде окружности
радиусом r=0.3 в центре ПСЭК (рис.5а) и такой же ПСЭК, с отверстием радиусом r=0.2, с
центром в координатах [0.3;0.3] (рис. 5б).
W1 ( x, y)  1 ( x)  2 ( y)   (3 ( x)  4 ( y)) ; 1 ( x)  0.5(1  x 2 ); 2 ( y)  0.5(1  y 2 );
1





S

S



3 ( x)  0.5a 1 (a 2  x 2 ); 4 ( y)  0.5a 1 (a 2  x 2 ); а  0.6; k  100;

Для
W2 ( x, y) 

ПСЭК

 (x  0.3)

рис.
2

5а

W2 ( x, y) 



x

2



 y 2  r 2r 

1

,

для

ПСЭК

рис.

5б

 ( y  0.3)  r 2r 
2

1

Температура среды одинакова для внутренней и внешней границы, критерии Био для
внутренней и внешней границы различны.
Tc( Fo)  Tc1 ( Fo)  Tc2 ( Fo)  100  120(1  J 0 (500Fo))

Bi 2 ( Fo)  7(sin(500Fo)  1.2); Bi1 ( Fo)  5 sin(300Fo  10)  60;

На рис. 6 показана температура ПСЭК в момент времени 0.014Fo для точных решений
(1) и (2)
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а

д

в

б

е
г
Рис.2 - Температура ПСЭК (а, в, д) и правая часть (б, г, е) для точных решений (а), (б)
– (1); (в) (г) – (2), (д), (е) – (3)

а

в

д

е
г
б
Рис.3 - Температура ПСЭК рис. 1а (а, в, д) и правая часть (б, г, е) для точных решений
(а), (б) – (4); (в) (г) – (5), (д), (е) – (6)
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4. ПСЭК в виде креста, рис. 5а и рис.5б, с различными критериями Био на внутренней
и внешней границе и различными значениями температуры среды на внутренней и
внешней границе, изменяющимися как функция Бесселя.
Bi 2 ( Fo)  7(sin(500Fo)  1.2); Bi1 ( Fo)  5 sin(300Fo  10)  60;

а

в

д

е
б
г
Рис.4 - Температура ПСЭК - а, в, д, и правая часть - б, г, е для точного решения (7)
ПСЭК рис. 1а (а и б), и для точных решений (4) - в, г, и (5) (д, е) для ПСЭК рис. 1б.

а
б
Рис. 5 - ПСЭК в виде креста, образованного полосами 1х0.6 с круглым отверстием
радиусом 0.3, центр отверстия [0;0] - a и [0.45;0.45] - б
Tc1 ( Fo)  100  120(1  J 0 (500Fo)); Tc2 ( Fo)  50(1  J 0 (300Fo)   50, k  200

Граница раздела регионов – окружность, центр которой совпадает с центрами
отверстий, а радиус равен 0.5 для ПСЭК, изображенной на рис.2а и 0.35 для ПСЭК,
изображенной на рис. 2б.
На рис. 6 в и рис. 6 е показана температура для ПСЭК в момент времени 0.014Fo для
точных решений (7)
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а

б

в

г
д
е
Рис. 6 - Температура ПСЭК рис. 5а (а, б, в) и ПСЭК рис. 5б (г, д, е) для точных решений
(1) – (а), (г), (2) – (б), (д) и (7) – (в), (е)
Выводы.
Построенные
приближенные
аналитические
решения
задач
теплопроводности, точно удовлетворяющие осциллирующим граничным условиям для
областей сложной формы дали возможность на новом качественном уровне разработать
визуально-аналитический метод, который лег в основу методологии визуального
исследования результатов моделирования высокоскоростных тепловых процессов.
Разработана методология построения класса точных решений задач теплопроводности
с нестационарными граничными условиями для областей сложной формы, которая
позволяет на новом качественном уровне определять постановки тестовых задач,
максимально приближенных к реальным научно-практическим задачам. В тестовых
задачах точно сохраняются как геометрия, так и краевые условия поставленных научнопрактических задач. От научно-практических такие задачи отличаются только начальными
условиями и функцией в правых частях уравнений теплопроводности, которая
характеризует распределение внутренних источников и стоков энергии.
Данный подход позволяет строить мажорантные решения для задач по отношению к
соответствующим научно-практическим задачам, точные решения которых дают
результаты с избытком и недостатком по температуре по отношению к решениям научнопрактических задач. Становится возможным предварительно моделировать широкий
диапазон тепловых процессов в конструктивных элементах на стадии точных решений, и
выбирать оптимальные характеристики для уточнения решения реальных научнопрактических задач.
Результаты мажорантных решений задач выводятся на согласованные дисплеи (или на
одном дисплее для небольших областей) в реальном масштабе времени, что многократно
ускоряет процесс визуальной аналитики и принятия решений.
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УДК 536.24
Визуальные исследования результатов моделирования высокоскоростных тепловых
процессов на согласованных дисплеях/ Слесаренко А. П., Кобринович Ю. О // Вісник НТУ «ХПІ».
Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», – 2013. - № 1 (977). – С. 193-201. –
Бібліогр.: 12.назв.
Пропонується методологія візуального дослідження результатів моделювання високошвидкісних
теплових процесів, розроблена на базі побудованих аналітичних структур розв’язку з використанням
S-функцій, що точно задовольняють осцилюючим умовам теплообміну на межах областей складної
форми. Визначено клас точних рішень задач теплопровідності з нестаціонарними граничними умовами
для областей складної форми, наведені результати візуального дослідження високотемпературних
теплових процесів. Ключові слова: візуальні дослідження, математичне моделювання,
високошвидкісні теплові процеси.
In paper proposed a methodology for visual studies of the results of high-speed simulation of thermal
processes, developed on the basis of analytical structures solutions using S-functions, which are exactly satisfy
the conditions of an oscillating heat transfer at the complex boundary. The class of exact solutions of the heat
equation with unsteady boundary conditions for the areas of complex shape is determined; the results of visual
studies of high heat processes are shown.
Keywords: visual studies, mathematical modeling, high speed heat processes.

УДК 541.182.3:543
Н. Ф. ДОБРИЦКАЯ, аспирант, НТУ «ХПИ»;
В. Б. ТРОШЕНЬКИН, канд. техн. наук, ИПМаш НАНУ, Харьков;
Н. Н. ЗИПУННИКОВ, канд. техн. наук, НТУ «ХПИ»
МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПОРОШКООБРАЗНЫХ И
ГРАНУЛИРОВАННЫХ СПЛАВОВ
В данной работе описан метод измерения удельной площади поверхности порошкообразных и
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гранулированных сплавов. Указано, что скорость выделения водорода зависит от степени измельчения
сплавов. Приведен принцип действия прибора Д-III и его конструкция. Показано, что прибор
отградуирован по данным измерения поверхности на приборе ПСХ-8А. Прибор Д-III отлажен и готов
для дальнейших исследований.
Ключевые слова: ферросплавы, удельная площадь поверхности, прибор Д-III.

Введение. Наиболее эффективным способом производства водорода для автономных
потребителей является силиколевый метод [1]. Этот способ основывается на способности
ряда сплавов вытеснять водород из воды. В данном случае используют ферросплавы, воду
и едкий натр. В рассматриваемом процессе водород получают в стандартных баллонных
газогенераторах АВГ-45. Норма закладки реагентов составляет: едкий натр - 0,8 кг;
порошок сплава – 1,25 кг; вода – 6 л. Объем получаемого водорода – 1,5 м3. Давление
развиваемое в аппарате – 8,0 МПа.
Скорость выделения водорода зависит от степени измельчения сплавов. Поэтому при
расчете реакторов производства водорода из воды с помощью сплавов одной из
определяющих характеристик является удельная площадь поверхности порошка сплава.
Для измерения удельной площади поверхности измельченных материалов [2] широко
используют методы, которые основаны на
– измерении воздухопроницаемости слоя материала при просасывании через него
воздуха при давлении, близком к атмосферному;
– измерении воздухопроницаемости слоя материала при просасывании через него
сильно разреженного воздуха при высоком вакууме;
– определении адсорбции мономолекулярного слоя газа на поверхности частиц
материала.
Кроме того, удельную площадь поверхности можно определить
– вычислением по данным полного анализа дисперсного состава материала;
– сорбцией из растворов;
– определением теплоты, выделяющейся при погружении в жидкость измельченного
материала, частицы которого предварительно покрыты адсорбированной пленкой той же
жидкости;
– хроматографическим способом;
– по скорости растворения.
Самым распространенным методом дисперсного анализа является измерение
воздухопроницаемости слоя порошка. Этот метод наиболее экономичный, быстрый и не
требует громоздких и дорогостоящих приборов.
В данной работе измерения проводили прибором Дерягина (Д-III) [3].
В составе прибора Д-III
(рис. 1): подставка 1, реометр 2,
винтовой металлический зажим 3,
дифференциальный
манометр 5,
краны 4, 6, ловушка 7, вакуумметр 8,
тройник 9, металлическая вакуумная
камера 10.
Реометр состоит из шара, U –
образной трубки и капилляра.
Шкала
реометра
градуируется
заранее. Каждому делению шкалы
соответствует
определенная
объемная скорость течения воздуха
Рис. 1 - Схема прибора Д-III
через капилляр реометра.
Дифференциальный манометр предназначен для определения перепада давления
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(разности давления над образцом и под ним).
Винтовым зажимом регулируют объемную скорость подачи воздуха в прибор.
Вакуумная камера 10 состоит из корпуса, имеющего штуцера для присоединения
посредством вакуумных шлангов к измерительной части прибора, крышки, прижимного
винта, кюветы и резиновых прокладок.
Кювета представляет собой цилиндрическую трубку с пористой перегородкой. В неё
помещают исследуемый образец порошка.
Градуировка капилляра реометра. Схема установки для градуировки капилляра
приведена на рис. 2 [4]. Установка состоит из мерного
цилиндра 1 и цилиндрического сосуда 3, устроенного по типу сосуда
Мариотта, емкостью до 1 л, кранов 2, 4, 7 и воронки 5. Сосуд 3
присоединяют к прибору Д-III при помощи трубки 6, резинового
шланга и трехходового крана 9 (рис. 1).
При проведении исследований винтовой зажим 3 снят, краны 4 и 6
открыты. Перед градуировкой капилляра сосуд 3 наполняют водой
через воронку 5, причем краны 4 и 7 открыты. При градуировке
закрывают краны 4 и 7, открывают кран 2 так, чтобы вода по каплям
вытекала из сосуда 3 в цилиндр 1.
Жидкость в измерительной трубке реометра устанавливается на
одном из низших делений шкалы. Вода из сосуда 3 вытекает с
определенной скоростью и под постоянным давлением.
Это означает, что объем вытекающей воды, соответствует
объему воздуха, прошедшему через капилляр реометра.
Этой объемной скорости воздуха соответствует определенное
показание шкалы реометра. Объем жидкости измеряется мерным
цилиндром 1, а время ее истечения – секундомером.
Рис.2 – Схема
Увеличивая скорость истечения жидкости, находят скорость,
установки для
соответствующую определенному делению шкалы. Затем строят
градуировки
график градуировки капилляров, представленный на рис. 3, на
капилляра
котором по оси абсцисс отложены деления шкалы в сантиметрах, а
по оси ординат – соответствующие им объемные скорости в см3/сек. Для капилляров с
различным диаметром
сечения эти скорости
различны.
Для прямолинейного
участка
градуировочной
кривой
графика
определяют
постоянную капилляра
b0 ,
являющуюся
тангенсом
угла Рис. 3 – График градуровки капилляров [4] 1 – d = 0,3–0,4 мм; 2 –
наклона прямой к оси
d = 0,2–0,3 мм
абсцисс.
Определение постоянной прибора. Удельную площадь площадь поверхности можно
вычислить по формуле
S 0  180

d  s 2  2  hp  T
F  b0  hq  P  10 4

,

(1)

где d – плотность жидкости, заполняющей дифференциальный манометр, г/см2;
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s – площадь основания кюветы, см2;
 – пористость,  = 1 

F
;
x    s

hp – показания шкалы дифференциального манометра, см;
Т – температура окружающей среды, К;
F – навеска порошка, г;
b0 – постоянная капилляра реометра, см2/сек;
hq – показания шкалы реометра, см;
Р – атмосферное давление;
x – высота слоя порошка, см;
 – плотность материала порошка, г/см3.
Если учесть, что температура в помещении незначительно отличается от 20 ºС, а
барометрическое давление – 760 мм. рт. ст., то для окончательных расчетов формула (1)
преобразуется к виду
S0 = К

2  hp
F  hq

,

(2)

где К - постоянная прибора
К

d  s2  T
.
b0  P  104

Измерение удельной поверхности. Исследуемый порошок просеивают через сито
60 меш, высушивают в сушильном шкафу при температуре 90–110 °С до постоянного веса
(около 50–60 мин) и взвешивают с точностью до 0,01 г.
Перед тем как приступить к измерениям находят область молекулярного режима
течения газа. Для этого находят перепад давления hp на образце при различной скорости
потока воздуха, определяемого по показанию hq шкалы реометра. При наличии
молекулярного режима течения воздуха отношение hp/hq будет постоянным в некотором
интервале значений hq. В этой области значения hq и следует проводить измерения.
Перед началом измерений кювету с запрессованным порошком помещают в
вакуумную камеру. Плотно завинчивают крышку камеры. Кран 4 (рис. 1) закрыт, винтовой
зажим 3 открыт на просвет шланга, обеспечивающий необходимую, заранее определенную
скорость расхода воздуха. Кран 6 открыт, кран 9 закрыт. После того, как давление в
вакуумметре 8 установится на одном уровне, приступают к измерению.
Для этого открывают кран 4. Воздух через капилляр и зазор в шланге, пережатом
зажимом 3, будет проходить в установку. Определенной скорости воздуха соответствует
определенное показание шкалы реометра (как правило 1,5–3 см при постоянной прибора
К = 12–17). После того как уровень масла в реометре не будет изменяться, что говорит о
постоянстве объёмной скорости воздуха, поступающего в прибор, перекрывают кран 6.
Тогда воздух будет проходить через капилляр и зазор в шланге с винтовым зажимом 3,
кран 4, слой порошка, находящего в кювете и затем через кран 9 – к линии откачки
форвакуумного насоса.
Так как слой порошка оказывает сопротивление потоку воздуха, создается перепад
давления на образце и масло в измерительной трубке дифференциального манометра 5
начинает подниматься. Через некоторое время масло установится на определенном уровне.
Это значит, что количество воздуха, проходящего через порошок в равные
промежутки времени, не изменяется – в данном случае имеет место стационарный поток
воздуха.
После установления стационарного режима течения воздуха при строго определенной
скорости, соответствующей показаниям реометра hq и перепаде давления hp производят
следующие замеры:
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– измеряют показания реометра 2 (hq), в сантиметрах шкалы;
– дифференциальный манометр 5 определяет перепад давления (hp) на образце, в
сантиметрах шкалы.
После этих замеров перекрывают кран 4, открывают кран 6, выравнивая давление на
образце, и закрывают кран 9. Выключают форвакуумный насос, и краном 9 пускают в
прибор воздух. Снимают крышку вакуумной камеры и вынимают кювету с порошком.
На основании полученных данных рассчитывают величину удельной площади
поверхности порошка сплава по формуле (2).
В
качестве
эталонного
образца
выбран
порошок
сплава
АС
(масс. %: Si - 15–40 %; Ti - 1–3 %; Mn - 0,5–3,5 %; Zn - 0,5–1 %; Al - ост.). Предварительно
удельную площадь поверхности порошка сплава АС определяли на приборе типа ПСХ-8А
Государственного Предприятия «Харьковский опытный цементный завод». Величина
удельной площади поверхности составила So = 430 м2/кг. Для оценки удельного веса (γ)
использован прибор Ле – Шателье. Значение удельного веса γ = 2490 кг/м3.
Установленное на приборе ПСХ-8А значение величины площади поверхности
эталонного порошка сплава АС сравнивали со значением, найденным на приборе Д-III.
Удовлетворительное соответствие обоих измерений подтвердило надежность прибора
Дерягина, что дает возможность периодически контролировать изменение площади
реакционной поверхности при производстве водорода из воды с помощью сплавов.
Вывод. Описанный выше прибор Д-III применяют для определения внешней
удельной площади поверхности порошков с размером частиц от 0,001 до 100 мкм.
Метод отличается простотой, достаточной точностью и доступностью методики,
быстротой измерений и расчетов.
Сравнение полученных авторами данных показывает, что прибор отлажен и пригоден
для дальнейших исследований.
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Метод вимірювання питомої поверхні порошкоподібних та гранульованих сплавів /
Добрицька Н. Ф., Трошенькiн В. Б., Зіпунніков М. М. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в
сучасних технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», – 2013. - № 1 (977). – С. 201-205. – Бібліогр.: назв.
У даній роботі описаний метод вимірювання питомої поверхні порошкоподібних і гранульованих
сплавів. Зазначено, що швидкість виділення водню залежить від ступеня подрібнення сплавів.
Наведено принцип дії приладу Д-III і його конструкція. Показано, що прилад перевірений за даними
вимірювання поверхні на приладі ПСХ-8А. Прилад Д-III налагоджений і готовий для подальших
досліджень.
Ключові слова: феросплави, питома площа поверхні, прилад Д-III.
This paper describes the method for measuring of specific surface area of powders and granular alloys.
Indicated that the rate of hydrogen generation depends on the degree of alloys desintegration. The principles
of the device Д-III and its construction are given. It is shown that the device is calibrated according to the data
of surface measuring by the device ПСХ-8А. The Д-III device is debugged and ready for further research.
Keywords: ferro alloys, specific surface area, device Д-III.
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