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СЕКЦІЯ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ 

УДК 338.242.2 
 

С.Л. АГАКА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

Т.М ЄФРЕМЕНКО, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна 
 

Метод корисного потенціалу для оцінки ринкової вартості активів 

підприємства 
 

Розвиток ринкових відносин у вітчизняній економіці породжує ряд нових 

теоретичних і практичних проблем, важливе місце серед яких займає проблема 

оцінки вартості майна підприємств. Актуальність її зумовлена кількома 

обставинами: без оцінки вартості майна неможливо обійтися при операціях 

купівлі-продажу, здачі майна в оренду (лізинг), реалізації інвестиційних 

проектів, здійснення застави, при оподаткуванні і страхуванні та інших 

господарських операціях. Правильна оцінка майна, що відповідає всім 

сучасним вимогам і стандартам, потрібна підприємствам-власникам. 

Великий внесок у розробку методів оцінки майна внесли роботи як 

вітчизняних вчених: А.П. Ковальова, Е.І. Тарасевича, М.А. Федотової та інших, 

так і закордонних: П. Вендга, Дж. Фрідмана, Р.С. Харрісона та інших [1, 2]. 

Однак методи оцінки, які в даний час пропонуються, є в більшості своїй 

західними розробками, а тому мало пристосованими до вітчизняних умов. Тому 

відчувається гостра необхідність в розробці методології оцінки вартості майна 

підприємств з урахуванням діючих в Україні чинників і специфічних умов 

господарювання. 

Розробка методичного забезпечення оцінки вартості устаткування 

дозволить підвищити рівень оціночних робіт, отримувати більш точні і надійні 

результати по визначенню вартості різноманітних об'єктів обладнання, 

створити об'єктивні передумови для управління вартістю основних фондів 

підприємств з метою підтримання їх фінансової стійкості та 

конкурентоспроможності. Ці фактори зумовлюють актуальність і практичну 

значимість обраної теми дослідження. 

Мета роботи полягає у розробці теоретичних положень і практичних 

методів оцінки вартості обладнання на підприємствах в умовах обмеженості 

цінової інформації і слабкого розвитку ринку обладнання. 

Обладнання, як об'єкт оцінки має вартість тільки тоді, коли воно корисно 

споживачеві для реалізації його потреб у здійсненні виробничого процесу і в 

силу цієї причини споживач готовий платити за його придбання. Чим вище 

ступінь корисності, тим більшу вигоду отримує споживач від володіння даним 

об'єктом і, відповідно, тим вище вартість. Уявлення про ступінь корисності дає 

таке поняття як корисний потенціал. 

Корисний потенціал характеризує ті граничні можливості, якими володіє 

об'єкт, і, відповідно, ту максимальну корисність, яку він здатний надати 

споживачеві при повному і ефективному використанні за призначенням. 

Корисний потенціал закладається на стадії створення об'єкта, а розкривається 
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на стадії експлуатації (застосування). Корисний потенціал – поняття 

комплексне, його можна представити як сукупність трьох приватних 

потенціалів: функціонального, параметричного та ресурсного.  

Функціональний потенціал – це ступінь найбільших експлуатаційних 

можливостей об'єкта, задаються складом і характером функцій, які об'єкт може 

виконувати. Параметричний потенціал – це ступінь найбільших 

експлуатаційних можливостей об'єкта, задаються його головними технічними 

параметрами. Ресурсний потенціал – це ступінь найбільших експлуатаційних 

можливостей об'єкта, що задаються його технічним ресурсом.  

У рамках проведеного дослідження визначено принцип корисного 

потенціалу, розглянути фактори що характеризують потенціал оцінюваного 

об'єкта обладнання, розроблено алгоритм внесення коригувань на основі 

аналізу корисного потенціалу. Процес оцінки починається з аналізу корисного 

потенціалу об'єкта оцінки. Для цього зручно скласти на об'єкт оцінки його 

карту корисного потенціалу. 

З позицій запропонованого корисного потенціалу фізичний знос можна 

трактувати як процес втрати об'єктом його корисного потенціалу. Залишкову 

вартість можна розуміти як оцінку залишкового корисного потенціалу. 

Причому зазначені приватні потенціали мають різний темп зниження. 

Функціональний потенціал може не витримати будь-яких істотних змін, за 

винятком тих випадків, коли в обладнання припиняють функціонувати які-

небудь другорядні частини. Зниження параметричного потенціалу проявляється 

в погіршенні головних технічних параметрів і перш за все таких, як точність 

обробки, продуктивність і потужність, що розвивається. Вплив зносу на 

технічні параметри досить вибірковий. Зниження ресурсного потенціалу 

проявляється у зменшенні корисного фонду робочого часу за рахунок більш 

частих зупинок на усунення відмов і проведення ремонтних робіт. Таким 

чином, одним з підходів до визначення фізичного зносу може бути комплексна 

оцінка зменшення корисного потенціалу по всім її складовим елементам. 

Розроблений метод внесення спрямованих коригувань в ціну аналога при 

прямому порівнянні об'єкта оцінки та аналога, що дозволяє проводити оцінку 

одиниць обладнання при мінімальному обсязі вихідної інформації.  

Практична значимість роботи полягає в розробці методичних підходів і 

практичних рекомендацій щодо оцінки вартості обладнання на підприємствах, 

реалізація яких дозволяє отримувати об'єктивні дані про вартість оцінюваних 

об'єктів в умовах обмеженості вихідної інформації, пов'язаної з обмеженим 

розвитком ринку обладнання. 

 
Список літератури: 

1. Хитчнер, Джеймс Р. Три подхода к оценке стоимости бизнеса/ Джеймс Р. Хитчнер 

// М.: Маросейка. – 2008. – 304 с. 

2. Щербаков, В. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса)/ В.А. Щербаков, 
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УДК 004.4  

 

Ю.С. БАТЯЙКІНА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

Т.Є. ОЛЕКСАНДРОВА, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, 

Україна 

 

Розробка математичного апарату і програмного забезпечення процесу 

розпізнавання графічних об’єктів 

 

Багато напрямів науки, техніки і виробництва орієнтуються на розвиток 

систем, в яких інформація носить характер поля (зображення). При обробці 

такої інформації виникає ряд складних наукових, технічних і технологічних 

проблем і одним з найскладніших завдань є обробка і розпізнавання зображень. 

Розпізнавання зображень знаходить широке застосування в різних 

додатках – контроль топології друкованих плат, текстури тканини, контроль 

доступу до інформації з ідентифікації особи. Для того, щоб навчити комп'ютер 

розпізнавати об'єкти і реагувати на їх рух, потрібні стійкі алгоритми аналізу та 

розпізнавання зображення обличчя людини. Метою даної роботи є розробка 

алгоритмів виявлення і виділення обличчя на статичних зображеннях при 

наявності високого рівня шуму, характерного для побутових фотокамер [1]. 

Виявлення обличчя на зображенні є простим для людського зору, але при 

спробі побудови автоматичної системи виявлення обличчя виникають наступні 

труднощі: 

- зовнішній вигляд обличчя у різних людей дуже варіюється; 

- навіть невелика зміна орієнтації обличчя щодо камери тягне за собою 

серйозну зміну зображення обличчя; 

- можлива присутність індивідуальних особливостей; 

- зміна виразу обличчя; 

- частина обличчя може бути невидима на зображенні; 

- умови зйомки дуже впливають на зображення обличчя. 

Алгоритми виявлення обличчя можна розбити на дві категорії. До першої 

категорії належать методи, що відштовхуються від досвіду людини в 

розпізнаванні облич і які роблять спробу формалізувати і алгоритмізувати цей 

досвід, побудувавши на його основі автоматичну систему розпізнавання. Друга 

категорія спирається на розпізнавання образів, розглядаючи завдання 

виявлення обличчя, як окремий випадок задачі розпізнавання [2]. 

Серед методів, можна виділити два напрямки: методи розпізнавання  

«згори-донизу», засновані на знаннях, і методи розпізнавання «знизу-догори», 

засновані на особливостях. 

Розпізнавання «згори-донизу» означає побудову деякого набору правил, 

яким повинен відповідати фрагмент зображення, щоб можна було сказати, що 

це обличчя [2]. До цих методів можна віднести розпізнавання за допомогою 

шаблонів, заданих розробником (predefined template matching). Шаблони 

задають якийсь стандартний образ зображення обличчя, шляхом опису 
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властивостей окремих областей обличчя та їх можливого взаємного 

розташування. Виявлення обличчя за допомогою шаблону полягає у перевірці 

кожної з областей зображення на відповідність заданим шаблонам. 

Розпізнавання «знизу-догори» [2] використовує інваріантні властивості 

(invariant features) зображень обличь. Алгоритм роботи методів розпізнавання 

«знизу-догори» може бути коротко описаний таким чином: 

1) виявлення елементів і особливостей (features), які характерні для 

зображення обличчя; 

2) аналіз виявлених особливостей, винесення рішення про кількість і 

розташування обличь [2]. 

Зараз одним з найпопулярніших методів розпізнавання обличчя на 

зображенні є метод Віоли-Джонса [3]. Він широко використовується в різних 

програмах через його високу швидкість та ефективність. Детектор особи Віоли-

Джонса заснований на основних ідеях:  

1) використовуються ознаки Хаара, за допомогою яких відбувається пошук 

потрібного об'єкта (обличчя і його рис); 

2) використовується бустінг для вибору ознак, які краще підходять для 

об'єкта на даній частині зображення; 

3) всі ознаки надходять на вхід класифікатора, який дає результат «вірно» 

або «невірно»; 

4) використовуються зображення в інтегральному уявленні, що дозволяє 

швидко обчислювати необхідні об'єкти; 

5) використовуються каскади ознак для швидкого відкидання вікон, де не 

знайдено обличчя. 

Особливістю методу Віоли-Джонса є те, що він дозволяє побудувати 

детектор обличчя, здатний працювати в режимі реального часу. Метод Віоли-

Джонса має вкрай низьку ймовірність помилкового виявлення обличчя и. 

Даний метод в загальному вигляді шукає обличчя і риси обличчя за загальним 

принципом обличчя, що сканується [3]. 

У даній роботі були розглянуті основні методи і підходи до автоматичного 

розпізнавання зображень: метод Віоли-Джонса, розпізнавання «знизу-догори» і 

«згори-донизу». Самі ці методи дають найбільш точний результат та 

мінімальну ймовірність помилки при розпізнаванні облич. 
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Синтез систем автоматичного керування з нечіткими регуляторами на 

основі методів оптимізації 

 

Сучасний рівень розвитку промисловості потребує комплексного підходу 

при розробці систем автоматичного керування технічними об'єктами. Це 

обумовлено, з одного боку, необхідністю підвищення якості керування при 

мінімальних витратах на створення та експлуатацію систем, з іншого боку – 

збільшенням складності структури об'єкта керування, виконуваних ним 

функцій, і, як наслідок, збільшенням факторів невизначеності, які необхідно 

враховувати для керування об'єктом. 

Для систем автоматичного керування з об’єктами управління, параметри 

яких змінюються в процесі функціонування випадково, замість стандартних 

пропорційно-інтегрально-диференціальних (ПІД) регуляторів доцільно 

використовувати інтелектуальні регулятори, побудовані на основі нечіткої 

логіки та штучних нейронних мереж з використанням генетичних 

алгоритмів [1]. 

Регулятори, побудовані на базі нечіткої логіки, у ряді випадків здатні 

забезпечити більш високі показники якості перехідних процесів в порівнянні з 

класичними регуляторами. Крім того, використовуючи методи синтезу нечітких 

алгоритмів керування, можна виконати оптимізацію складних контурів 

регулювання без проведення всебічних математичних досліджень [2]. 

Метою даної роботи є розробка методів синтезу систем автоматичного 

керування з нечіткими регуляторами на основі методів оптимізації. 

Проведено аналіз методів синтезу систем автоматичного керування на 

основі нечіткої логіки і показані можливості використання генетичних 

алгоритмів для оптимізації показників якості, які дозволяють підвищити 

надійність і рівень автоматизації проектування та удосконалення систем 

керування. 

Розглянуті методи параметричного синтезу традиційних лінійних і 

нечітких ПІД регуляторів з використанням прямих показників якості, 

векторних цільових функцій і модифікованих генетичних алгоритмів. 

Відмінність методів синтезу нечітких регуляторів від звичайних ПІД 

регуляторів полягає в тому, що визначається вектор змінних параметрів більшої 

розмірності та при побудові моделі системи управління замість лінійних 

рівнянь застосовуються нелінійні рівняння з використанням системи нечіткого 

виводу. 

Отримано математичні моделі в просторі станів з відносними змінними і 

різними регуляторами для системи автоматичного керування частотою 

обертання ротора парової турбіни К-1000-60/1500. Векторними генетичними 
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алгоритмами виконаний параметричний синтез систем автоматичного 

керування з традиційними ПІД регуляторами і нечіткими регуляторами, що 

дозволяє порівнювати нечіткі регулятори з традиційними. 

Модифікованим генетичним алгоритмом вирішені завдання синтезу 

параметрів для лінійних ПІ та ПІД і нечіткого ПІ регуляторів за прямими 

показниками якості.  

На рис. 1 на графіках проекцій векторної цільової функції (ВЦФ) 

відображені всі та найкращі точки (з’єднані) процесу оптимізації параметрів ПІ 

регулятора з вектором змінних параметрів ),( IPKx  , отримані комбінованим 

бінарним генетичним алгоритмом з методом Нелдера-Міда для обмежень 

параметрів 10070 1  x  і 4010 2
9  x . Перший змінний параметр є 

коефіцієнтом підсилення пропорційної частини регулятора, а другий – 

обернена постійна часу інтегральної частини. Перша проекція ВЦФ відповідає 

кількості виконаних обмежень задачі синтезу, а друга проекція – штрафу 

першого невиконаного обмеження. 

 

  

а б 

Рис. 1 – Графік проекцій векторної цільової функції: a – графік першої 

проекції ВЦФ; б – графік другої проекції ВЦФ 

 

За результатами синтезу найефективнішим типом регулятора частоти з 

розглянутих регуляторів є нечіткий ПІ регулятор з оптимальними значеннями 

параметрів, що забезпечує найбільш швидкий перехідний процес з найменшим 

відхиленням частоти. 
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Обучение техники броска по кольцу в баскетболе студентов общих 

групп НТУ «ХПИ» 

 

В настоящее время баскетболист должен обладать комплексом 

способностей: психическими, техническими и физическими. Одной из самых 

значимых является способность к овладению техническими элементами. 

Бросок  является одним из главных технических элементов игры в баскетбол. 

Вопрос броска у тренеров, занимающихся с юношами, недостаточно 

рассмотрен в научной литературе.  Его роль существенно влияет на результат 

матча. Бросок является одним из основных факторов достижения победы, 

поэтому подлежит изучению и совершенствованию в технике.  

Целью исследования было изучение критериев и показателей техники 

броска по кольцу с места и в движении студентов общих групп НТУ «ХПИ». 

При анализе допущенных ошибок был разработан комплекс упражнений для 

обучения техники броска по кольцу с места и в движении. Комплекс состоял из 

пятнадцати упражнений.   

Исследование проводилось среди студентов 12 курса НТУ «ХПИ». На 

первом этапе необходимо было определить начальный уровень владения 

техникой броска по кольцу с места и в движении у испытуемых. Следующим 

этапом было определение критериев и показателей техники броска по кольцу с 

места и в движении, а также разработка специальных упражнений. В процессе 

всего исследования мы использовали разработанный нами комплекс 

упражнений, направленный на обучение техники броска по кольцу с места и в 

движении. Для проверки его эффективности были проведены тесты. 

Заключительным этапом был анализ проделанного исследования. 

В результате исследования были выявлены критерии и показатели качества 

овладения техникой броска по кольцу с места и в движении. На примере 

техники броска по кольцу с места мы рассмотрели результаты исследования 

(стойка; положения мяча на руке перед броском; вынос мяча для броска; 

бросковое движение; заключительное движение рукой при броске). Сравнение 

результатов тестов на констатирующем и контрольном этапах исследования 

позволило выявить улучшение техники броска по кольцу с места каждого 

спортсмена по разработанным показателям. 

Результаты исследовательской работы позволяют констатировать 

улучшение техники броска по кольцу в баскетболе студентов общих групп 

НТУ «ХПИ». 
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Про один підхід до визначення стану підприємства (на прикладі 

футбольного клубу) 

 

Сьогодні футбол є найпопулярнішим видом спорту серед населення всієї 

планети, тому не дивно, що він постійно розвивається. Розвивається та 

ускладнюється система змагань, підвищується рівень вимог щодо 

функціонування футбольного клубу, ускладнюється його структура. 

Зараз дійсно велике значення приділяють ефективному управлінню 

підприємствами. Без засобів автоматизації таке управління в сучасних умовах 

неможливо реалізувати. Особливо це стосується футбольних клубів, які мають 

багаторівневу модель управління. Отже необхідним є автоматизувати усі 

процеси для ефективного управління. Для цього треба розглянути особливості 

футбольного клубу як об’єкта управління. Футбольний клуб розглядається як 

окремий вид підприємства. Це можна побачити після виділення ключових 

показників ефективності діяльності футбольного клубу, що характеризують 

успішність або неуспішність розвитку футбольного клубу як підприємства. 

В сучасному житті спорт набув неймовірної популярності серед населення 

нашої планети. Тому немає нічого дивного в тому, що з кожним днем зростає 

кількість спортивних клубів (футбольних, баскетбольних, волейбольних та 

інших). Сучасні спортивні клуби – це професійні чи аматорські організації, що 

мають команду спортсменів, інфраструктуру, систему управління і 

обслуговуючий персонал. В цій роботі основну увагу ми приділимо 

футбольним клубам та змаганням. Сучасний футбол є одним з найбільш 

масових і популярних видів спорту. 

Як один з найбільш потужних видів соціальної діяльності сучасний футбол 

безперервно розвивається і змінюється – зростає число людей, які займаються 

футболом, розширюється система змагань, удосконалюється система 

спортивної підготовки професійного резерву, ускладнюється характер 

змагальної діяльності, ускладнюється структура сучасного футбольного клубу. 

Даний комплекс факторів породжує ряд проблем, центральними з яких є 

вдосконалення навчально-тренувальної, змагальної діяльності у футболі, а 

також ефективне управління сучасним футбольним клубом [1]. 

На початку 90-х років минулого століття Девідом Нортоном та Робертом 

Капланом було запропоновано схему, яка за ідеєю мала передбачати як зв'язок 

стратегічних і тактичних планів, так і інтеграцію з підсистемами управління 

підприємством. Ця схема була названа авторами терміном Balanced Scorecard. 

Згідно з Р. Капланом і Д. Нортоном, Balanced Scorecard розглядається в 

чотирьох взаємозв'язаних головних складових: фінансовій, клієнтській, 

внутрішній і складовій навчання й розвитку: фінансова, клієнтська, внутрішня, 
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навчання і розвиток [2]. Фінансова описує матеріальні результати реалізації 

стратегії за допомогою традиційних фінансових понять; цілі фінансової 

складової – економічні підсумки успішної стратегії (зростання прибутку і 

підвищення продуктивності). При формулюванні клієнтської складової 

стратегічної карти менеджери визначають цільові сегменти споживчого ринку, 

у яких конкурує даний бізнес-підрозділ та показники результатів його 

діяльності з погляду клієнтів. Внутрішня відповідає за два життєво важливих 

компоненти стратегії: розробка й надання клієнтові пропозиції цінності та 

удосконалення процесів і скорочення витрат як засобу підвищення 

продуктивності у фінансовій складовій. Навчання й розвиток відбиває ті 

нематеріальні активи, які є найбільш важливими для стратегії. В якості цілей 

для даної складової встановлюють види діяльності (людський капітал), системи 

(інформаційний капітал) і моральний клімат (організаційний капітал), необхідні 

для підтримки процесів створення вартості. Цілі чотирьох складових пов'язані 

причинно-наслідковими відносинами. Усе починається з гіпотези про те, що 

фінансові результати можуть бути отримані тільки в тому випадку, якщо 

задоволено цільову групу клієнтів. Розглядаючи дану предметну область, 

кожен з індикаторів системи Key Performance Indicators, для оцінки діяльності 

футбольного клубу, можна відповідно віднести до однієї з чотирьох груп 

збалансованої системи показників. На основі існуючих даних була розроблена 

збалансована система показників діяльності підприємства з урахуванням 

особливостей футбольного клубу [3]. 

В сучасних умовах вирішення схожих задач є практично неможливим. Це 

пояснюється величезними обсягами інформації, що обробляється. Для 

ефективного вирішення задачі розпізнавання стану футбольного клубу 

рекомендується використовувати програмне забезпечення, яке б полегшило 

розв’язання поставленої задачі. Програмне забезпечення повинно включати 

базу даних, в якій зберігається інформація, та сучасний інтерфейс користувача.  

У представленій роботі був розглянутий один з підходів до визначення 

стану підприємства, зокрема – футбольного клубу. Для реалізації такого 

підходу було розроблено прикладне програмне забезпечення та база даних, 

були виділені показники ефективності діяльності футбольного клубу, які 

відображають його особливості та вирізняють футбольний клуб серед інших 

підприємств.  
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2. Фомин, Я.А. Диагностика кризисного состояния предприятия: Учеб. пособие для 

вузов/ Я.А. Фомин // М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 30-58 

3. Каплан, Р. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в 

материальные результаты: Пер. с англ./ Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон // М.: ЗАО 

Олимп-Бизнес. – 2004. – С. 22-64.  
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Разработка математического и программного обеспечения 

подсистемы управления сценариями развития энергосистемы  

 

Основой электроэнергетики Украины является Объединенная 

электроэнергетическая система (ОЭС), которая обеспечивает производство 

электроэнергии в требуемых объемах, ее транспортировку и передачу 

собственным потребителям, взаимодействие с энергосистемами соседних 

государств, выполняя экспорт или импорт электроэнергии. Передача 

электроэнергии между отдельными энергосистемами, а также внутри самой 

энергосистемы требует введения точного контроля и коммерческого учета 

перетоков с соседними энергосистемами и прогнозирования отпуска 

электроэнергии конечным потребителям. При этом необходимо учитывать ряд 

факторов, оказывающих влияние на целевые значения показателей процессов 

ее производства, передачи и потребления. Использование сценариев 

реализации указанных процессов позволяет формировать последовательности 

мероприятий, обеспечивающих достижение заданных целей при выполнении 

необходимых объемов работ на всех этапах функционирования энергосистемы, 

включая производство, передачу и потребление электроэнергии.  

Целью работы является исследование влияния доступных вариантов 

развития энергосистемы в составе возможных управляемых сценариев событий 

на достижение принятых целей и разработка математического и программного 

обеспечения подсистемы управления сценариями развития энергосистемы 

Для достижения рассматриваемых целей может быть сформирован ряд 

альтернативных сценариев, обладающих различными характеристиками и 

показателями [1]. Ранжирование сценариев по целевым показателям позволяет 

выделить среди них более предпочтительные варианты построения планов 

реализации как в итоговых показателях, так и с учетом предпочтительности 

отдельных этапов выполнения сценариев.  

В таком случае,  сценарии могут интерпретироваться как способы анализа 

сложной среды, в которой присутствует множество значимых, влияющих друг 

на друга тенденций и событий [2]. Тогда, под сценарием будем понимать 

описание будущего состояния объекта, в котором указывается возможный ход 

событий с указанием вероятностей их реализации. При этом для анализа 

вариантов производства и потребления электроэнергии может быть составлено 

несколько альтернативных вариантов сценариев развития связанных событий. 

Основными факторами, влияющими на эффективность  реализации того 

или иного сценария развития системы, является своевременное предоставление 

требуемых ресурсов, которое в общем случае имеет вероятностный характер, 

обусловленный влиянием внешних и внутренних причин. В таком случае, 
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оценка доступности необходимых ресурсов в заданном временном интервале 

является необходимым условием задачи управления выбором и реализацией 

сценария развития энергосистемы. Поэтому выбор того или иного сценария 

развития энергосистемы должен осуществляться на основе оценок показателей 

эффективности сценария выполнения планируемых объемов работ с учетом 

оценок вероятностей предоставления требуемых ресурсов в необходимом 

объеме и в заданных временных интервалах. Указанные особенности 

рассматриваемой задачи лежат в основе выбора аппарата задач 

математического программирования с соответствующими алгоритмами 

оптимизации.  

Учитывая особенности электроэнергии как товара, который с позиций 

эффективности функционирования энергосистемы должен производиться в 

точности в соответствии со значением платежеспособного спроса, заданного 

значениями, распределенными во времени, первичной задачей для всех 

последующих расчетов становится задача прогнозирования объемов 

энергопотребления на рассматриваемый промежуток времени. При этом 

прогноз перспективного энергопотребления является базовым фактором при 

оценке энергетической безопасности и экономической устойчивости регионов и 

государств в мировом сообществе. Тогда оценка результатов воздействия 

значимых обстоятельств из множества объективных и субъективных факторов 

на процессы в энергосистеме в течение основных этапов ее функционирования 

позволяет аналитику выбрать рациональный сценарий развития событий, 

приводящий к поставленным целям с максимальной оценкой эффективности. 

Использование полученных оценок является целесообразным при условии 

проведения достаточно полного анализа влияний всех возможных значимых 

ситуаций в виде сочетаний выделенных факторов и их комбинаций, 

проявляющихся в последовательности событий, формирующих основные 

процессы функционирования и развития энергосистемы [3].   

Предлагаемая информационная подсистема позволяет вести состав 

сценариев развития энергосистемы, их показатели и характеристики, 

ранжировать сценарии по критериям эффективности и потребляемым ресурсам, 

формировать и оценивать целесообразность изменений в составе выделенных 

этапов сценариев и возможных последовательностей управляющих событий, 

может быть использована аналитиками для проведения анализа вариантов 

принятия решений по схеме «что-если».  

 
Список литературы: 

1. Линдгрен, М. Сценарное планирование. Связь между будущем и стратегией/ 

М. Линдгрен, Х. Бандхольд // М.: Олимп-Бизнес. – 2009. – 256 с. 

2. Аакер, Д. А. Стратегическое рыночное управление/ Д. А. Аакер // СПб: Питер. – 

2002. – С. 182-189. 

3. Шевченко, С. В. Автоматизация управления в электроэнергетике/ С. В. Шевченко // 

Матеріали конференції АВТОМАТИКА / AUTOMATICS. – 2012. – C. 314.  
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Підтримка стандартів об’єктного сховища в рамках відкритої 

хмарної платформи Openstack 

 

Майже 95 % файлів в Інтернеті складаються з неструктурованих даних. У 

наш інформаційний вік програми для інтенсивної обробки даних вимагають 

надійності, масштабованості, доступності та продуктивності для роботи з ними. 

Традиційні файлові системі, які реалізують ієрархічну файлову модель, не 

підходять для швидкого та масштабованого доступу і не використовують 

переваги ієрархічної моделі, тому в останні роки вирішили відійти від 

застосування традиційних масштабованих файлових сховищ в бік застосування 

моделі об’єктних сховищ. 

Ці тези спрямовані на ознайомлення та впровадження розумних рішень, 

заснованих на концепції об'єктно-орієнтованого сховища (ODS). У доповіді 

представлені основні положення дизайну Swift Openstack [1] та порівняльна 

характеристика з Ceph. Розкривається поняття метаданих та необхідності їх 

застосування. 

В розподілених системах об’єктно-орієнтованих сховищ швидкість 

виконання операцій, доступність та масштабованість кластеру серверів 

метаданих (MDS) є критичними. При використані традиційних MDS кластерів 

виникає необхідність частого доступу до метаданих та переміщення даних 

всередині кластеру. Тому виникла необхідність в централізованому інструменті 

управління метаданими на рівні об'єктів – «Кільце», яке підтримує 

масштабовані рішення управління об’єктами та спільне крос–платформове 

використання даних. Для того, щоб вирішити проблему інтенсивного доступу 

до метаданих, в дизайні сервера кластера метаданих застосований новий метод, 

під назвою «послідовне хешування», щоб уникнути невиправдано частого 

доступу до метаданих і їх руху в рамках кластера. 

Ця робота демонструє дизайн об’єктних сховищ з використанням «кілець» 

для досягнення покращеної продуктивності, балансування навантаження на 

кластер серверу метаданих, відмовостійкості та масштабованості. 

Демонструється приклад навантаженого застосування системи. В роботі також 

визначені основні проблеми в реалізації архітектури на основі аналізу 

результатів тестування за допомогою Rally Openstack і пропонуються шляхи 

для їх розв’язання.  
 

Список літератури: 

1. Arnold, J. Openstack Swift/ J. Arnold // O’Reilly. – 2013. - С. 403.  
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Індивідуалізація тренувального процесу в стрибках у висоту 

 

Принцип індивідуалізації є одним з провідних принципів навчання і 

тренування в спорті. Як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі при викладі 

основних положень підготовки спортсменів ключовим моментом являється 

опора на загальнодидактичні і специфічні принципи спортивного тренування. 

Серед основних принципів – принцип індивідуалізації навчально-

тренувального процесу. 

Нині принцип індивідуалізації або індивідуального підходу формулюється 

як «принцип індивідуалізованого навчання в колективі». Реалізувати цей 

принцип дозволяє аналітичний підхід до вивчення окремих сторін підготовки. 

Окрім впровадження аналітичного підходу повинні дотримуватись такі 

правила як: 

1) вимоги повинні підвищуватися поступово і не перевищувати 

можливостей учня, його готовності до перенесення відповідних навантажень;                               

2) потрібно висувати такі вимоги, щоб учень зміг впоратися з ними, 

витративши певну долю праці; 

3) легкі вправи, з якими він справляється без зусиль, затримують прогрес. 

Цей принцип вимагає також врахування індивідуальних особливостей, що 

різноманітно проявляються в пізнавальних процесах, руховій активності, 

працездатності, рівні вольового розвитку тощо [1]. 

Засобами реалізації принципу індивідуалізації, за даними ряду авторів 

(В.Н. Платонов, Ж.Л. Козіна, В.О. Єганов) є наступні положення: 

- врахування стану здоров'я, рівня загальної і спеціальної підготовки, міри 

розвитку рухових якостей, віку, стажу занять і т. д.; 

- організація учбово-тренувального процесу; 

- розумне планування усіх видів підготовки; 

- вивчення індивідуальних особливостей; 

- регламентація рівня змагань. 

Незважаючи на вказівку необхідності застосування індивідуального 

підходу до спортсменів при побудові тренувальних програм, фахівці не дають 

конкретних алгоритмів індивідуалізації учбово-тренувального процесу. 

Можливо, це пов'язано із складністю цього виду діяльності з точки зору 

індивідуального підходу. 

 
Список літератури: 

1. Козина, Ж. Л. Индивидуализация подготовки спортсменов в игровых видах спорта : 

Монография / Ж. Л. Козина //  Харьков : Точка. – 2009. – 396 с. 
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Стан опорно-рухового апарату у студентів-легкоатлетів НТУ «ХПІ» 

основного та спортивного відділення 

 

Підвищення ефективності фізичного виховання студентів передбачає 

вирішення низки проблем, пов'язаних з дослідженням і науковим 

обґрунтуванням найбільш раціональних форм, засобів і методів зміцнення їх 

здоров'я. 

Мета дослідження: визначити індивідуальні та групові особливості стану 

опорно-рухового апарату студентів кафедри фізичного виховання і студентів 

інших кафедр НТУ «ХПІ», які займаються легкою атлетикою. 

В ході дослідження у педагогічному експерименті взяли участь 

19 студентів кафедри фізичного виховання і 20 студентів інших кафедр, які 

займаються легкою атлетикою в НТУ «ХПІ».  

В роботі були задіяні наступні антропометричні методи: метод 

плантографії, за яким визначався індекс Чіжина; вимірювання кута постави 

стопи (положення п’яткової кістки відносно гомілки); форма спини; обрис 

шийно-плечових ліній; положення плечей; положення тазу; трикутники талії; 

форма рук; форма ніг; форма живота; форма лопаток; форма грудної клітини. 

Результати показали, що половина (50 %) студентів основного відділення 

та більшість (73,7 %) студентів кафедри фізичного виховання не мають 

порушень опорно-рухового апарату. У студентів основного відділення 

поширеною проблемою є сколіотична постава (30 % від загальної кількості), у 

спортсменів вона зустрічається рідко (5,3 %). У студентів основного відділення 

зустрічаються комплексні порушення у стані тулуба (15 %) та плоскостопість, 

що не супроводжується іншими відхиленнями в опорно-руховому апараті (5 %). 

У студентів кафедри фізичного виховання є випадки сутулості (10,5 %) та 

плоскостопості з порушенням опорно-рухового апарату (10,5 %).  

Порушення носять вибірковий або комплексний характер. 

Першопричиною багатьох проблем є асиметрія у куті нахилу гомілки лівої та 

правої стопи. Якщо існує ця проблема, то відбувається ланцюжкова дія, яка в 

подальшому викликає порушення постави та змінює форму спини, верхніх 

кінцівок та живота. Окремим порушенням, яке не призводить до порушень 

опорно-рухового апарату, є плоскостопість. 

 Сукупність отриманих даних про стан опорно-рухового апарату студентів 

стане основою для обґрунтування і розробки програми корекції їх статури в 

процесі фізичного виховання. Дані положення обумовлюють перспективу 

подальших досліджень. 
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Аспекти управління розвитком спортивної організації на 

прикладі бадмінтонного спортивного клубу 

 

В сучасному житті спорт з кожним днем набуває все більшої популярності 

серед населення. Разом із розвитком спортивної індустрії зростає кількість 

спортивних клубів. Сучасні спортивні клуби – це професійні чи аматорські 

організації, що мають  команду  спортсменів,  інфраструктуру,  систему  

управління  і обслуговуючий  персонал.  В  цій  роботі  основну  увагу  ми  

приділимо ефективному управлінню спортивною організацією на прикладі 

бадмінтонного спортивного клубу. 

Бадмінтон – це цікавий і видовищний ігровий вид спорту. За рівнем 

фізичних навантажень бадмінтон входить до п’ятірки найважчих видів спорту у 

світі. Зараз бадмінтон набув значної популярності, особливо у країнах Азії, 

Західної Європи. Кількість бадмінтонних клубів  по всьому світу постійно 

зростає. Тільки у невеличкій Данії на сьогодні нараховується порядку 5 тис. 

бадмінтонних клубів, а за популярністю бадмінтон займає друге місце після 

футболу [1]. 

В Україні бадмінтон як вид спорту розвинений погано. Гравці 

національної збірної показують непогані результати на світовій арені, стабільно 

входять до п’ятірки найкращих країн у Європі. Але ні про яке фінансування чи 

підвищення популяризації виду спорту в Україні, на жаль, мова не йдеться. 

Бадмінтонних спортивних клубів в Україні небагато, а заняття цим видом 

спорту здебільшого доступні в рамках дитячо-юнацьких спортивних шкіл [1]. 

Для того, щоб діяльність спортивної організації (в нашому випадку, 

бадмінтонного клубу) була ефективною, необхідно знати і застосовувати 

принципи і методи управління. Тому метою нашої роботи є дослідження 

аспектів управління спортивною організацією на прикладі бадмінтонного 

спортивного клубу. 

На сьогодні багато авторів вже досліджували особливості управління 

спортивними організаціями. Серед них – автори книг по спортивному 

менеджменту: Переверзін І.І., Золотов М.І., Явлєнін І. Анрі Файоль, засновник 

сучасної теорії управління, охарактеризував процес управління наступним 

чином: «Управляти – означає вести організацію до її цілі, використовуючи 

максимальні можливості із усіх ресурсів, що є у розпорядженні» [2].  

Управління спортивною організацією – це складна система, що 

складається не тільки з організаційної структури, а й процесу, цілей, методів. У 

складі системи управління організацією виділяють наступні підсистеми: 

структура управління, техніка управління, процес управління, методологія 

управління [3].  
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Для того, щоб управління спортивною організацією було ефективним, 

необхідне грамотне співробітництво спортивного менеджеру, маркетолога та 

керівництва. Діяльність бадмінтонних клубів у Західній Європі значно 

відрізняється від діяльності подібних клубів в Україні. Там бадмінтонний клуб -  

це повноцінна структура, що надає та продає послуги у сфері фізичної 

культури, спорту та рекреації.  

Для того, щоб діяльність бадмінтонного клубу в Україні була ефективною 

та прибутковою, необхідно зробити організаційні зміни в спортивній 

організації. Це – процес переходу системи в якісно інший стан, у відповідності 

з нашим уявленням про бажане майбутнє. Вони, як правило, пов'язані з 

перетворенням стратегії бізнесу спортивних послуг, наприклад з виходом на 

нові територіальні ринки послуг з бадмінтону. Організаційні зміни спрямовані 

на підвищення ефективності управління спортивною організацією.  

Для того, щоб домогтися ефективної реалізації запланованих змін, важливо 

реалізувати наступні етапи: 

1) розпізнавання основних загроз; 

2) формування спільного бачення майбутнього; 

3) розробка системи мотивації до змін; 

4) проведення оцінки управлінського персоналу, розроблення і реалізація 

плану навчання; 

5) залучення зовнішніх консультантів і тренінгових компаній. 

Вищеописані кроки допоможуть упорядкувати роботу бадмінтонного 

клубу в Україні та зроблять його діяльність прибутковою. 

В роботі були розглянуті принципи управління спортивним клубом, були 

сформульовані рекомендації по удосконаленню системи управління та 

напрямків діяльності бадмінтонного спортивного клубу для забезпечення його 

ефективної роботи. Діяльність бадмінтонного клубу в Україні дасть змогу 

одразу охопити декілька сфер спорту. Це і спорт вищих досягнень, професійний 

спорт, аматорський спорт, навіть спорт для інвалідів та реабілітації. Отже, 

шляхом діяльності бадмінтонного спортивного клубу в Україні можна не тільки 

виховувати майбутніх професійних спортсменів, а й значно підвищити 

популярність бадмінтону в нашій країні, пропагувати здоровий спосіб життя та 

заняття спортом для населення.  
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Розробка імітаційної моделі прогнозування розвитку регіональних 

територіальних систем 

 

Оголошений урядом України курс на децентралізацію влади повинен стати 

запорукою ефективного регіонального розвитку. Це неможливо без належного 

планування розподілу грошових ресурсів між різними сферами функціонування 

регіону. Тому при плануванні розвитку регіонів необхідно використовувати 

прикладний інструментарій, який би дав змогу оцінити можливі наслідки від 

прийнятих управлінських рішень. Таким інструментарієм є комплексна 

імітаційна модель регіону, розробка якої є метою нашого дослідження. 

Аналіз наукових публікацій з питань моделювання та прогнозування 

регіонального розвитку показав, що в даний час існує велика кількість 

різноманітних моделей регіону [1, 2], які можна розділити на наступні види: 

економетричні, балансові, системно-динамічні та агентні. Моделі останніх двох 

видів розроблялись в останній час найчастіше.  

Для розробки імітаційної моделі прогнозування розвитку регіональних 

територіальних систем був використаний системно-динамічний підхід. 

Розроблена модель описує функціонування трьох взаємопов’язаних сфер 

регіону: економічної, соціальної та екологічної. Модель дозволяє моделювати 

процеси відтворення та зайнятості населення, освіти, введення в дію та вибуття 

основних засобів виробництва звичайної та інноваційної продукції, 

забруднення навколишнього середовища та інші, а також розрахувати 

інтегральний показник розвитку кожної зі сфер регіону і стан області в цілому.  

Програмна реалізація імітаційної моделі була здійснена за допомогою 

інструментального засобу Vensim PLE 6.3.  

Імітаційна модель була застосована для прогнозування динаміки процесів 

розвитку Харківської області на період до 2020 року. Для налаштування моделі 

була попередньо зібрана та оброблена статистична інформація про 

функціонування Харківського регіону за проміжок часу в межах 20032013 рр. 

Розроблена імітаційна модель може бути успішно використана органами 

регіональної влади для розробки ефективних планів і програм розвитку регіону 

на середньострокову перспективу. 
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Розробка експертної системи оцінювання уподобань користувача 

інформаційного ресурсу 

 

Обсяг інформації у всесвітній павутині постійно збільшується. Кожен день 

ми стикаємося з вибором і безліччю варіантів: обираємо серед величезної 

кількості фільмів, музики, книг тощо. Розміри просторів цих рішень часто 

об'ємні: ресурс Лібрусек представляє майже 270 тисяч книг і кожен місяць 

більше 5000 оновлень, а Amazon.com має більше 410 000 найменувань 

продуктів тільки в Kindle Store. Підтримка прийняття рішення в інформаційних 

просторах такого масштабу є актуальною проблемою. Тому, щоб допомогти 

користувачеві знайти необхідну інформацію інтенсивно використовуються 

експертні системи оцінювання уподобань користувача інформаційного ресурсу. 

Метою дослідження є розробка експертної системи оцінювання уподобань 

користувача інформаційного ресурсу. На сьогоднішній день одним з підходів 

розробки таких систем є використання методів колаборативної фільтрації [1]. 

Колаборативна фільтрація – клас методів побудови рекомендацій на основі 

відомих переваг групи користувачів. Основна ідея алгоритмів колаборативної 

фільтрації полягає в пропозиції нових елементів для конкретного користувача 

на основі попередніх переваг користувача або думки інших однодумців 

користувача. На сьогоднішній день розроблено цілий ряд алгоритмів, які можна 

розділити на три основні категорії. 

1. Методи, засновані на аналізі наявних оцінок, – анамнестичні. Ці 

алгоритми ґрунтуються на статистичних методах, щоб знайти групу 

користувачів близьких до цільового користувача. 

2. Методи, засновані на аналізі моделі даних, – модельні методи. В цьому 

випадку спочатку за сукупністю оцінок формується описова модель переваг 

користувачів, товарів і взаємозв'язку між ними, а потім формуються 

рекомендації на підставі отриманої моделі 

3. Методи, засновані на об'єднанні попередніх алгоритмів, – гібридні 

методи. 

Використання таких систем і методів дозволить Інтернет-магазинам 

збільшити прибуток, а користувачам – ознайомитися з новинками серед 

улюблених жанрів і розширити сферу своїх уподобань. 
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Інформаційна підтримка процедури формування рекомендацій 

щодо удосконалення бізнес-процесів, пов’язаних з постачанням 

продукції 

 

Важливе місце в структурі сучасного підприємства займають логістичні 

процеси. Вони зосереджені на плануванні руху матеріалів, закупівлі, 

виробництві і постачанні товарів споживачам. Зменшення витрат на логістичні 

процеси представляється можливим за допомогою застосування процесного 

підходу до управління цими процесами. Важливими логістичними бізнес-

процесами торгівельного підприємства, які потребують постійного контролю та 

удосконалення, є процеси постачання продукції. 

Процедура формування рекомендацій щодо удосконалення бізнес-

процесів, пов’язаних з постачанням продукції, включає в себе вирішення задачі 

визначення оптимального обсягу замовлення продукції [1] та визначення 

пріоритетних до вдосконалення бізнес-процесів на основі аналізу розрахованих 

планових та фактичних показників. Для вирішення поставленої задачі та її 

складових необхідно використовувати відповідні математичні моделі та 

методи [2], тому така задача не може бути вирішена без використання сучасних 

інформаційних технологій. 

Для вирішення поставленої задачі необхідно розробити базу даних, 

програмні засоби для роботи з розробленою базою даних, та програмні засоби, 

що реалізують відповідне математичне та алгоритмічне забезпечення. 

Для реалізації бази даних, згідно з розробленою моделлю даних, було 

використано систему управління базами даних (СУБД) MySQL. Наведемо 

фрагмент моделі даних, розробленої у нотації IDEF1X, який демонструє 

сутності, призначені для зберігання даних про постачання продукції (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент розробленої моделі даних 
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Програмне забезпечення було розроблено мовою програмування PHP, 

оскільки ця мова програмування надає зручні засоби для роботи з СУБД 

MySQL та є засобом створення Web-додатків, що виключає необхідність 

встановлювати клієнтське програмне забезпечення і дозволяє використовувати 

звичайний Web-браузер. В якості Web-сервера використовується Apache – 

вільний Web-сервер, основними перевагами якого є надійність та гнучкість 

конфігурації, багатоплатформовість, можливість підключення зовнішніх 

модулів для представлення даних, використання СУБД для аутентифікації 

користувачів. 

 

 
Рис. 2. Діаграма розгортання 

 

Наведена діаграма розгортання (рис. 2) демонструє фізичне розгортання 

артефактів на вузлах. Для забезпечення більш швидкої роботи з даними, 

спрощення програмного коду додатку та підтримки контролю цілісності даних, 

застосовуються збережені функції, уявлення та тригери. 

Для вирішення поставленої задачі було розроблено базу даних, програмні 

засоби для роботи з розробленою базою даних, та програмні засоби, що 

реалізують відповідне математичне та алгоритмічне забезпечення. 

За допомогою розробленого програмного забезпечення були проведені 

контрольні розрахунки. На основі аналізу результатів розрахунків, отриманих 

за допомогою розробленого програмного забезпечення, були сформовані 

рекомендації щодо удосконалення бізнес-процесів постачання торгівельного 

підприємства. 
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Огляд та аналіз проблематики розробки математичного забезпечення 

управління мобільним колісним роботом 

 

Мобільні робототехнічні системи застосовуються сьогодні в самих різних 

галузях. При цьому усі подібні пристрої в ідеалі повинні упевнено 

переміщатися в незнайомій і непередбачуваній обстановці реального світу. 

Поки основною проблемою усіх нині існуючих мобільних апаратів, що 

переміщаються самостійно, без управління з боку людини, залишається 

навігація. Для успішної навігації у просторі бортова система робота повинна 

вміти будувати маршрут, управляти параметрами руху (задавати кут повороту 

коліс і швидкість їх обертання), правильно інтерпретувати відомості про 

навколишній світ, що отримуються від датчиків і постійно відстежувати власні 

координати. 

Для вирішення поставленої задачі необхідно провести огляд та аналіз 

існуючих схем навігації та розробити математичне забезпечення управління 

мобільним колісним роботом. 

Нині для вирішення відповідних завдань використовується загальна теорія 

управління, у рамках якої розроблені різні алгоритми знаходження 

оптимальних законів управління об'єктами різної фізичної природи. Зокрема, 

для вирішення завдання управління мобільною платформою розроблена безліч 

різних способів реалізації системи управління. Можна виділити наступні 

основні групи методів. 

Метод гіпотези і тесту. Складається з трьох основних кроків. 

1. Пропонується гіпотеза відносно шляху-кандидата між початковою і 

кінцевою конфігураціями мобільного робота при русі. 

2. Набір конфігурацій уздовж цього шляху тестується на можливість 

зіткнень.  

3. Якщо зіткнення виявляється можливим, з метою визначення шляху 

проходу досліджується перешкода, яка може викликати це зіткнення.   

Головна перевага методу «гіпотеза – тест» полягає в його простоті. 

Основними обчислювальними операціями методу є визначення можливих 

зіткнень і модифікація шляхів для відвертання зіткнень[1]. 

Метод штрафних функцій ґрунтується на визначенні штрафної функції для 

конфігурації мобільного робота, за допомогою якої кодується наявність 

об'єктів. В даному випадку початкове завдання умовної оптимізації 

перетвориться в послідовність завдань безумовної оптимізації шляхом введення 

штрафних функцій. Рішення повинне відповідати локальному мінімуму 

штрафної функції, тобто компромісу між збільшенням довжини шляху і 

максимальним наближенням до перешкод. Основним недоліком є точна 
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локальна інформація, яку вони дають для пошуку шляху. Спроби визначення 

шляху по локальних мінімумах штрафної функції можуть привести до 

тупикових ситуацій, коли подальший пошук шляху стає неможливим [1]. 

Алгоритми скелетування зводять вільний простір робота до одномірного 

представлення, для якого завдання планування шляху стає простіше. Таке 

представлення з меншою кількістю вимірів називається скелетом простору 

конфігурацій. Один з прикладів методу скелетування – лінія Вороного. Це 

геометричне місце точок, рівновіддалених від двох або декількох перешкод в 

просторі конфігурацій. Недоліки методу полягають в тому, що їх складно 

застосовувати в просторах конфігурацій з великою розмірністю [1]. 

При застосуванні алгоритму на основі нечіткої логіки  будується нечітка 

модель, що базується на формальному представленні характеристик 

досліджуваної системи в термінах лінгвістичних змінних. Ця модель є особливо 

корисною у зв'язку з тим, що дані, що отримуються від сенсорів мобільного 

робота, часто мають великі погрішності.  

Перевагами технологій нечіткої логіки є можливість плавного переходу від 

однієї категорії до іншої за рахунок формування середньозваженого результату, 

що дозволяє істотно скоротити число продукційних правил в порівнянні з 

експертною системою і можливість пояснення результату в процесі відладки 

системи. 

На основі проведеного аналізу було обрано алгоритм на основі нечіткої 

логіки та пропонується два алгоритми для управління колісним роботом: 

алгоритм управління рухом на основі фазифікації локальної карти місцевості та 

алгоритм управління рухом за допомогою визначення небезпеки напрямів 

переміщення.  

Обидва алгоритми базуються  на вирішенні проблеми введення в нечітку 

систему локальної карти місцевості,  тому що на відміну від скалярних величин 

карта місцевості є великим масивом даних, який безпосередньо обробити 

досить складно [2]. 

Для вирішення поставленої задачі було проведено огляд та аналіз 

існуючих схем навігації та розроблено математичне забезпечення управління 

мобільним колісним роботом. 

За допомогою проведеного аналізу було обрано алгоритм на основі 

нечіткої логіки. На основі обраного метода було розроблено алгоритм 

управління рухом на основі фазифікації локальної карти місцевості та алгоритм 

управління рухом за допомогою визначення небезпеки напрямів переміщення.    
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Розробка програмного комплексу інформаційної підтримки бізнес-процесів 

малих підприємств 

 

Малий бізнес виконує ряд надважливих економічних і соціальних завдань. 

Окрім податкових відрахувань до бюджетів усіх рівнів, малий бізнес розвиває 

економічний сектор, створює додаткові робочі місця, сприяє конкуренції. 

Багато напрямів науки, техніки і виробництва орієнтуються на розвиток 

великого бізнесу, позбавляючи малий бізнес належної уваги. 

Малий бізнес сприяє створенню нових робочих місць, забезпечує 

зайнятість населення, в результаті зменшується безробіття. Відносно невеликий 

персонал підприємств малого бізнесу сприяє більшому згуртуванню трудового 

колективу в порівнянні з великими підприємствами. 

У наш час інформаційні технології набули широкого поширення в усіх 

верствах суспільства. Однак є багато галузей в яких можна використовувати 

інформаційні технології істотно інтенсивніше, і це б привело до їх більш 

швидкого розвитку. Однією з таких галузей є малий бізнес. 

Незважаючи на більш високі темпи продуктивності праці малого бізнесу, 

необхідно відзначити, що середній рівень інформатизації на малих 

підприємствах менший у порівнянні з великими компаніями. Це пов'язано з 

надмірною економією підприємців, а також порівняно меншими доходами. 

У той же час, зараз складно уявити сучасне життя без мобільного 

телефону, планшету, мобільного комп’ютера та мобільного Інтернету. 

Тому у даній роботі було вирішено розробити програмний комплекс, 

завдяки якому підприємці малого бізнесу змогли б без перешкод вести облік 

своїх товарів та послуг. 

Основними ідеями роботи є наступні. 

- Орієнтація на мобільні пристрої. Майже кожна людина у сучасному світі 

користується телефоном. Тому було вирішено орієнтуватися на мобільні 

пристрої, щоб мати доступ до даних у будь-який час. 

- Простий доступ. Здійснити вхід можливо не лише з комп’ютеру, а й з 

телефону, що дає змогу постійно слідкувати за даними. 

- Проста інфраструктура даних. 

- Використання технології «cloud storage service», що дає змогу 

моментальної синхронізації даних між працівниками малого бізнесу.  

Також  треба брати до уваги те, що вартість впровадження роботи є досить 

дешевою, оскільки оренда хмарного сервісу є низькою.  

Таким чином, дана робота дозволить спростити процес інформаційної 

підтримки малих підприємств, що полегшить їх діяльність в умовах 

конкуренції. 
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Прояви толерантності у міжособистісних відносинах підлітків  

 

Людина існує у соціумі, де міжособистісні відносини базуються на 

спілкуванні та взаємодії суб'єктів. Проблематика міжособистісних відносин 

досить добре представлена в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів [1–3]. 

Однак сьогодення повне змін. Не кожен з успіхом пристосовується до 

швидких процесів інтеграції. Нові обставини потребують проявів 

толерантності у міжособистісних відносинах. Наукова та соціальна думка  

розгорнула доволі широку полеміку по даному питанню [4–6], саме тому, що 

людство, досягнувши високих результатів у різних царинах науки, так і не 

змогло порозумітися між собою. Сучасне  спілкування не повинно базуватися 

на стереотипах. Основи толерантної  поведінки закладаються в шкільні роки. 

Численні повідомлення в ЗМІ про сварки між підлітками, що приводять до 

шокуючих громадськість проявів агресії, свідчать – середні освітні установи 

не завжди в змозі опанувати царину виховання особистості, якій притаманні 

прояви толерантності. Саме толерантність в міжособистісних відносинах 

необхідна школярам, щоб попередити конфлікти в підлітковому середовищі, 

які обумовлені цим періодом онтогенезу. Сучасність вимагає толерантного 

ставлення до «інших», завдяки цьому можливе мирне співіснування у соціумі.  

Отже, існує об’єктивна потреба суспільства у розвитку досліджень 

проявів толерантності, насамперед у підлітків. Базуючись на результатах 

таких досліджень можна розробити та запровадити у середніх освітніх 

установах програми щодо  формування толерантної поведінки у підлітків.  

Мета роботи: вивчення особливостей прояву толерантності у 

міжособистісних відносинах підлітків хлопчиків та дівчаток. 

Г.У. Солдатова  зазначає, що «в психології частіше прийнято 

діагностувати і досліджувати негативні прояви і негативний полюс 

особистості, тому й аспекти толерантності досліджуються, як правило, через 

зворотний бік толерантності/інтолерантності» [7]. Отож для вивчення 

толерантності, ми розглядаємо такі прояви особистості, що характеризують 

рівень толерантності/інтолерантності. У підлітковому віці виходять на перший 

план комунікативна агресивність, що пов’язана з мстивістю й уразливістю, та 

конфліктна поведінка. На базі восьмих класів загальноосвітніх шкіл м. 

Харкова, протягом жовтня – грудня 2013 року, нами було проведене 

емпіричне дослідження проявів толерантності підлітків. На основі 

репрезентативності були обрані методики: «Діагностика рівня сформованості 

толерантності у підлітків» П. В. Степанова; «Визначення інтегральних форм 

комунікативної агресивності» В. В Бойко; «Схильність особистості до 

конфліктної поведінки» К. Томаса. Діагностики: «Шкала мстивості й 
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уразливості» Є.П. Ільїна, П. А. Ковальова, «Діагностика комунікативної 

установки» В. В. Бойко; експрес-опитувальник «Індекс толерантності»  

Г.У. Солдатової.  За  допомогою математичної обробки даних t-критерієм 

Стьюдента, розрахунку коефіцієнта рангової кореляції Спірмена з’ясовано  які 

саме прояви толерантності, значною мірою, відрізняються у підлітків 

хлопчиків та дівчаток. 

Виявлено, низький рівень сформованості толерантності у більшості 

підлітків. Загальний рівень толерантності у дівчат вищий, ніж у хлопців. 

Середній рівень індексу толерантності показала більшість хлопчиків та 

дівчаток. Підліткам хлопцям при виникненні конфліктної ситуації у сім’ї 

більш притаманне пристосування. Натомість дівчаткам найбільш характерне 

уникнення, як стиль поведінки у сімейному конфлікті. При виникненні 

конфліктів серед друзів хлопчики обирають суперництво, а дівчатка – 

пристосування. Конфлікти серед знайомих підлітки хлопчики і дівчатка, 

зазвичай вирішують за допомогою суперництва та пристосування. Більшості 

дівчат підлітків притаманний середній рівень агресії. Натомість у 

підвищеному рівні агресії переважають хлопці підлітки. Хлопчики більш 

схильні до агресії та не здатні її гальмувати порівняно з дівчатками 

підлітками. Розплата за агресію, навпаки, більш притаманна дівчаткам. У 

переважної більшості підлітків, як хлопчиків, так і дівчаток, показник 

негативної комунікативної установки майже удвічі вищий за середній. 

Дівчаткам підліткам притаманна уразливість, а підлітки хлопці більш мстиві.  

Толерантність є запорукою для соціального розвитку сучасного 

суспільства. Виявлені гендерні відмінності проявів толерантності у 

міжособистісному спілкуванні хлопчиків та дівчаток можуть бути використані 

педагогами та психологами у програмах щодо  формування толерантності у 

підлітків в загальноосвітніх закладах. Існує потреба у дослідах проявів 

толерантності у міжособистісному спілкуванні різних періодів онтогенезу. 
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Розробка програмного забезпечення прогнозування розвитку 

промисловості України 

 

Промисловість поряд із сільським господарством протягом довгих років 

була локомотивом розвитку економіки України. Проте останні два десятиріччя 

невмілого управління державою і різного роду економічні і фінансові 

потрясіння економіки призвели до суттєвого спаду цієї провідної галузі. Так, 

промисловості України в наш час притаманні наступні негативні тенденції: 

зростання сировинного і зниження високотехнологічного експорту; зниження 

споживчого попиту на вітчизняну продукцію і, як наслідок, зростання імпорту; 

висока енергоємність виробництва; структурні зсуви в сторону зростання долі 

видобувних і низькотехнологічних галузей промисловості тощо.   

Все це сприяє переходу від колись промислово розвиненої країни до ролі 

сировинного придатку і ринку збуту продукції. У зв’язку з цим прогнозування 

динаміки розвитку вітчизняної промисловості є надзвичайно актуальною 

задачею, вирішення якої дасть змогу оцінити її майбутній потенціал та 

розробити адекватну стратегію її розвитку. Але ефективне вирішення даної 

задачі неможливе без використання сучасних можливостей обчислювальної 

техніки та складних імітаційних моделей, адже для отримання найбільш 

правдоподібного прогнозу розвитку об’єкта необхідно враховувати велику 

кількість факторів і процесів, які впливають на нього. 

 Аналіз літературних джерел показав, що в наш час існує велика кількість 

різноманітних імітаційних моделей прогнозування динаміки розвитку складних 

виробничо-економічних систем. Головним недоліком переважної більшості 

даних моделей є їхня неспроможність прогнозувати науково-технологічний та 

інноваційний розвиток виробничої системи [1]. Саме тому в даній роботі в 

якості прогнозної моделі пропонується використовувати імітаційну модель 

прогнозування науково-технологічного розвитку видів економічної діяльності 

(ВЕД) України [2], яка дозволяє моделювати ланцюг «Освіта  НДДКР  

Виробництво» та прогнозувати виробництво як звичайної, так і інноваційної 

продукції різними видами економічної діяльності. 

На початковому етапі розробки програмного забезпечення (ПЗ) був 

проведений детальний аналіз можливостей імітаційної моделі та виділені 

основні напрямки її вдосконалення. До основних внесених змін слід віднести: 

1) розширення кількості ВЕД в імітаційній моделі у відповідності до нового 

класифікатору КВЕД 2012; 2) розробку моделі міжгалузевої взаємодії ВЕД 

України для моделювання взаємовпливу одного ВЕД на інший; 3) розробку 

механізму моделювання державного впливу на промисловість. 
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На стадії проектування ПЗ були визначені основні користувачі системи, 

визначені функціональні та нефункціональні вимоги, спроектовано архітектуру 

системи і модель бази даних для зберігання вхідної та вихідної інформації, 

розроблені ескізи інтерфейсу користувача.   

Безпосередньо реалізація програмного забезпечення була здійснена за 

допомогою мови програмування Java, на платформі JavaSE, з використанням 

середовища розробки (IDE) Eclipse. В якості СУБД була використана MySQL. 

Користувач ПЗ може одночасно промоделювати розвиток будь-якої, 

декількох або усіх 10 галузей переробної промисловості (харчова, легка, 

деревообробна, целюлозно-паперова, нафтопереробна, хімічна, промисловість 

будматеріалів, металургія, машинобудування та електроенергетика).  

Для кожної з зазначених галузей набір вихідних показників, які 

характеризують науково-технологічний та інноваційний розвиток галузі є 

ідентичним. Усі вони розділені на три основні блоки. 

1. «Освіта» (9 показників). Показники цієї групи відображають динаміку 

розвитку професійно-технічної та вищої освіти, які забезпечують галузь 

майбутніми робочими кадрами. 

2. «НДДКР» (14 показників). Показники даної групи відображають 

динаміку розвитку взаємопов’язаних сфер науково-дослідних та досвідно-

конструкторських робіт, які є рушіями розробки майбутньої інноваційної 

промислової продукції. 

3. «Виробництво» (89 показників по кожному з ВЕД, що входять до 

обраної для моделювання галузі). Показники цієї групи відображають динаміку 

зміни основних фондів, кадрів, оборотних коштів, нематеріальних активів, 

обсягу виробництва звичайної та інноваційної продукції як для галузі у цілому, 

так по її складових ВЕД. В цьому блоці також представлені фінансово-

економічні показники виробничої діяльності (рентабельність виробництва, 

точка беззбитковості, фондоємність та інші).    

Користувачу доступне як табличне, так і графічне відображення 

результатів прогнозування. Усі результати записуються до бази даних, а також 

можуть бути експортовані у файл *.xls. З метою запобігання некоректній зміні 

вихідних даних по галузям промисловості в ПЗ реалізовані різні рівні доступу.  

Розроблений програмний продукт може бути використаний органами 

державної влади для підтримки прийняття рішень при формуванні стратегії 

розвитку промисловості України й окремих її галузей. Його використання дасть 

змогу розробити середньостроковий прогноз розвитку промисловості та 

заздалегідь оцінити можливі для неї наслідки від прийнятих рішень. 
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Задача управління структурою інвестиційного портфеля 

фізичної особи 

 

На даний час портфельне інвестування в Україні для фізичної особи – це 

ще одна можливість зберегти та примножити свої кошти. Нажаль, в нашій 

країні цей спосіб не має такої великої популярності, як наприклад, в США. 

Зазвичай це пов’язано з не цілком ясним розумінням всього процесу 

формування інвестиційного портфеля. Проблема купівлі цінних паперів теж 

грає свою роль. Стає питання вибору брокерської компанії, яка працює на 

фондовому ринку. 

Але куди важливішим є питання про те, в які саме активи та скільки 

грошей потрібно інвестувати, щоб отримати задовільний прибуток. Потрібна 

інформація, яка підтвердить правильність дій інвестора і буде це робити 

протягом усього горизонту інвестування. Будь-який інвестор повинен прийняти 

чи відкинути інвестиційний проект, керуючись правилом чистої поточної 

вартості, незалежно від індивідуальних переваг. Загальна схема процесу 

інвестування зображена нижче: 

 

 
Рис. 1. Загальна схема процесу інвестування для фізичної особи 

 

Таким чином, задача управління структурою інвестиційного портфеля 

завжди є актуальною та являє собою ключову роль в початку та продовженні 

успішної роботи інвестора. Саме від управління залежить майбутній прибуток, 

а як раз це і є основною метою інвестування для фізичної особи. 

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

прибутковість, яку пропонує цінний папір, тим вищий ризик використання 

таких фінансових інструментів. Інвестиційний портфель, в якому питома вага 

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

портфель характеризується меншим ступенем ризикованості в порівнянні з 

окремо взятим цінним папером того ж порядку прибутковості. 

На кінцевий фінансовий результат від інвестиційної діяльності впливає 

безліч факторів. Істотну роль займає управління інвестиційним портфелем, 

ключовою метою якого є забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації 
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потенційної інвестиційної стратегії шляхом підбору найбільш ефективних і 

надійних інвестиційних вкладень [1]. 

Метою роботи є розгляд задачі управління структурою інвестиційного 

портфеля фізичної особи та пропонування підходів до її вирішення. 

Виділяють два основні підходи до вирішення задачі управління 

структурою інвестиційного портфеля. Відповідно до класичного підходу, при 

формуванні портфеля інвестор хоче мінімізувати ризик портфеля та отримати 

бажану дохідність (або максимізувати прибутковість при обмеженому ризику). 

Задача оптимізації структури портфеля (визначення оптимальних часток 

вкладень у різні види активів) вирішується в статичній постановці 

(одноперіодна модель). У результаті отримують, так звану, «короткозору» 

стратегію управління портфелем, яка залежить тільки від поточних значень 

параметрів, що характеризують активи портфеля [2]. 

Другий підхід заснований на побудові динамічних моделей інвестиційного 

портфеля в безперервному часі і використанні методів теорії стохастичного 

управління для вибору оптимальної структури портфеля. Еволюція портфеля 

описується стохастичним диференціальним рівнянням в агрегованому вигляді 

(рівнянням для капіталу портфеля в цілому), в якості керуючих впливів 

беруться частки вкладень загального капіталу в той чи інший актив. Класична 

оптимізаційна проблема в динамічній постановці полягає у визначенні стратегії 

управління портфелем, яка максимізує деяку інтегральну функцію корисності, 

залежну від рівня поточного споживання і кінцевого багатства [2]. 

З метою мінімізації ризиків розглядається інвестиційний портфель, що 

складається з ризикових вкладень (звичайних акцій) і безризикового вкладу 

(банківського вкладу або надійних облігацій). Управління портфелем 

складається з двох етапів. Перший етап – знаходження структури ризикової 

частини портфеля. Другий – розподіл наявного капіталу між ризиковою та 

безризиковою частинами портфеля. 

Структуру ризикової частини портфеля пропонується знаходити на основі 

портфельної теорії Марковіца, а саме, пошуку портфеля мінімального ризику. 

При розподілі капіталу між ризиковою та безризиковою частинами портфеля 

пропонується використовувати управління у формі зворотного зв'язку на основі 

принципу максимуму Понтрягіна. 

У підсумку, пропонується визначати стратегію управління портфелем 

шляхом розподілу капіталу між різними видами інвестицій так, щоб капітал 

реального портфеля з мінімально можливим відхиленням (ризиком) слідував 

капіталу деякого обумовленого інвестором еталонного портфеля із заданою їм 

прибутковістю на всьому горизонті інвестування. 
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Визначення раціональних біомеханічних характеристик основних 

локомоцій бадмінтоністів 

 

За останні десятиліття у бадмінтоні постійне вдосконалення конструкцій 

спортивного інвентарю та поліпшення фізико-атлетичної підготовки 

спортсменів диктують необхідність еволюції технічних і тактичних прийомів 

гри. Індивідуальна технічна і тактична манера, стиль гри спортсмена, що часто 

є вирішальним засобом у спортивному змаганні, залежать від володіння 

ефектними додатковими діями [1].  

При цьому дуже мало уваги приділяється таким актуальним питанням як 

визначення біомеханічних характеристик, які б допомогли коректувати рухи з 

метою поліпшення якості гри та зменшення травмування, тому в даній роботі 

було поставлено та вирішено завдання по визначенню основних біомеханічних 

характеристик локомоцій бадмінтоністів.  

Локомоції – пересування тіла людини при взаємодії його з опорою або 

середовищем, є результатом координованої роботи нервової та кістково-

м'язової систем організму людини [2].  

Мета роботи – визначення раціональних біомеханічних характеристик  у 

фазах локомоцій бадмінтоністів, які в основному складаються зі стрибків та 

горизонтальних пересувань в різних напрямках для складання рекомендацій, 

які підвищують результативність гри.  

У ході роботи були вирішені наступні завдання: 

- виконати критичний аналіз спеціальної літератури; 

- скласти розрахункову схему для визначення раціональних біомеханічних 

показників.  

Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи 

дослідження: критичний аналіз науково-дослідницької літератури, метод 

фізичного моделювання, метод математичного моделювання, аналіз результатів 

розрахунків, натуральний експеримент.  

На рис. 1 наведена розрахункова схема для визначення раціональних 

параметрів стрибка (1, 2, 3) після атакуючих дій в залежності від початкової 

швидкості вильоту, куту вильоту, висоти вильоту та польоту центра мас тіла. 

На рис. 2 наведена розрахункова схема для визначення раціональних 

параметрів стрибка (4, 5, 6) після атакуючих дій в залежності від початкової 

швидкості вильоту, куту вильоту, висоти вильоту та польоту центра мас тіла, а 

також початкової швидкості, куту, висоти центру мас тіла при горизонтальних 

пересуваннях. 
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Рис. 1  Розрахункова схема для визначення початкових параметрів 

стрибка після атакуючих дій 
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Рис. 2  Розрахункова схема для визначення початкових параметрів 

горизонтальних пересувань та стрибка для атакуючих дій 

 

Розрахунки виконуються за допомогою програмного комплексу 

«КИДИМ», розробленого на кафедрі теоретичної механіки НТУ «ХПІ». 

Складена розрахункова схема дозволяє визначити індивідуальні 

особливості техніки пересування після атакуючого удару: під яким кутом, за 

який термін часу та на яку відстань спортсмен повинен робити стрибок після 

удару для ефективного виходу до сітки. На основі результатів дослідження 

можна розробити рекомендації щодо корекції індивідуальних технічних 

навичок у спортсменів. 
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Використання методу послідовних поступок для 

багатокритеріальної оптимізації змісту проекту 

 

Питання прийняття найкращих (оптимальних) рішень на сьогодні є дуже 

важливими та актуальними, особливо в економіці, техніці, військовий справі та 

інших областях людської діяльності. На сьогоднішній день все зосереджено 

навколо проектів. Створення організації теж є проектом. 

Реалізація проектів в конкурентному ринковому середовищі пов’язана з 

діями керівництва, спрямованими на зменшення ризиків, пошук оптимальних 

стратегій реалізації проекту, впровадження нових технологій і оптимальне 

використання наявних коштів.  

Оптимізація проекту по одному критерію призводить до погіршення 

показників інших критеріїв, тому, завдяки багатокритеріальній оптимізації, є 

можливість отримати найліпший проект, який буде максимально покращувати 

усі значення критеріїв [1]. 

У роботі була запропонована математична модель задачі оптимізації змісту 

проекту за п’ятьма критеріями: прибутком, часом, вартістю, якістю та 

ризиками.  Передбачається, що зміст проекту задано у вигляді мережевої 

моделі, в якій роботи представлені у вигляді вершин, а зв’язки – у вигляді 

направлених дуг. Процес виконання проекту розподілений на етапи. На 

кожному етапі можливі альтернативні варіанти виконання окремих робіт чи їх 

комплектів.  

Запропонована модель є п’ятикритеріальною, динамічною з булевими 

змінними, з алгоритмічними та аналітичними цільовими функціями, з 

алгоритмічними та аналітичними обмеженнями [2]. 

Для вирішення даної задачі був запропонований метод послідовних 

поступок.  

Процедура вирішення багатокритеріальної задачі методом послідовних 

поступок полягає в тому, що всі окремі критерії розташовують та нумерують в 

порядку їх відносної важливості. 

Таким чином, головним вважається критерій , менш важливими                   

,. . . , . 

Наша задача полягає в оптимізації проекту за п’ятьма вищевказаними 

критеріями. 

Проаналізувавши відносну важливість цих критеріїв, вони були 

проранжовані так:  прибуток (P), вартість (F), якість (Q), ризики (R) та час (T). 

В результаті нам важливо отримати проект з максимальним прибутком та 

якістю при мінімальних витратах, ризиках та тривалості.  
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Максимізуємо перший по важливості критерій – прибуток і визначаємо 

його  максимальне значення .  

Далі призначається величина допустимого зниження поступки Р  

критерію P і шукається найменше значення критерію  за умови, що значення  

повинно бути не більше, ніж  - .  

Знову призначається поступка , але вже за другим критерієм, яка разом з 

першою використовується при знаходженні умовного мінімуму .  

Мінімізуємо якість та визначаємо мінімальне значення . Ми 

мінімізуємо якість тому, що ми оптимізуємо нормоване значення, а коли воно 

мінімальне – показник якості максимальний. 

Знову призначаємо поступку, але вже по третьому критерію . Шукаємо 

найменше значення  враховуючи попередні обмеження та поступки. 

Нарешті, мінімізується останній за важливістю критерій  за умови, що 

значення кожного з попередніх критеріїв повинні бути не більше відповідної 

величини  + .  

Оптимальною зазвичай вважають будь-яку стратегію, яка отримана при 

вирішенні задачі знаходження умовного мінімуму останнього за важливістю 

критерію. 

Якщо задача не має рішення, необхідно повернутися та збільшити 

поступки. 

Таким чином, при використанні метода послідовних поступок, 

багатокритеріальна задача зводиться к почерговій мінімізації (максимізації) 

окремих критеріїв та вибору величин поступок. Значення поступок 

характеризують відхилення пріоритету одних критеріїв перед іншими від 

лексикографічного: чим поступки менші, тим пріоритет жорсткіше [3].  

Враховуючи вищесказане можно зробити наступний висновок: метод 

послідовних поступок доцільно застосовувати для вирішення тих 

багатокритеріальних задач, в яких всі окремі критерії природнім образом 

впорядковані за важливістю, за умови, що кожний критерій істотно більш 

важливий, ніж наступний, що можна обмежитися лише попарним зв’язком 

критеріїв та обирати величину допустимого зменшення чергового критерію з 

урахуванням поведінки лише одного наступного критерію. 
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Аналіз множинних перехідних процесів стійких динамічних систем 

методом еліпсоїдів 

 

Практичні задачі динаміки керованих процесів та інші прикладні задачі 

потребують кількісної оцінки можливих областей відхилень фазових координат 

від положення рівноваги для стійких систем на заданому часовому інтервалі.  

Слід зазначити, що множинний підхід до аналізу керованих динамічних 

систем досить глибоко був розглянутий у роботах О.Б. Куржанського [1], 

Ф.Л. Черноуська [2], О.А. Красовського [3]. Питання еволюції множини рішень 

системи лінійних однорідних диференціальних рівнянь за еліпсоїдальної 

області початкових значень розглянуті в [4] і [2]. 

Розглянемо лінійну стаціонарну систему виду 
 

 Axx  , nRx , (1) 
 

де A  – nn  гурвицева матриця. 

Нехай також задано дві компактних підмножини n

t RG 
0

 и n

T RG  . Нехай 

всі інтегральні криві системи (1), що починаються при 0tt   на множині 
0t

G , не 

виходять за межі множини TG  при  Tttt  00 , . 

Зафіксуємо 0t  та 
0t

G  і побудуємо множину tG , що представляє собою 

множину точок всіх траєкторій системи (1) в момент tt 0 , що починається на 

множині 
0t

G . Множини траєкторій розв'язку системи (1) в 1n -мірному 

просторі утворює деяку трубку L , січна якої перпендикулярна осі часу і являє 

собою область tG  (рис. 1). 

Еволюція області tG  в часі визначає макроскопічне поводження ансамблю 

траєкторій динамічної системи і складається з безлічі мікроскопічних 

траєкторій рішень диференціального рівняння, отриманих для кожного 

 
00 tGtx  . Таке уявлення поведінки динамічної системи дозволяє шляхом 

введення числових характеристик перерізів tG  трубки L  і всієї L  в цілому 

отримати кількісні оцінки, що характеризують здатність стійкої динамічної 

системи досягати положення рівноваги. 

На жаль, для області 
0t

G  довільної конфігурації визначення її 

максимального лінійного розміру в процесі руху системи до положення 

рівноваги в загальному випадку не є можливим. Це призводить до необхідності 

розглядати спеціальні класи областей в n -мірному просторі, які дозволяють 

досить легко визначати лінійні розміри області і знаходити їх максимальні 

значення. Найбільш зручними в цьому відношенні слід вважати багатовимірні 

еліпсоїди [2]. 
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Рис. 1 – Еволюція контрольної області 

Проведемо дослідження еволюції області 
0t

G  у вигляді еліпсоїда 
 

  11

0
  xQxxG T

t ,  
 

відповідно до рішення системи (1), де Q  – деяка Сильвестрова симетрична 

матриця. В окремому випадку ця матриця може бути прийнята одиничною, 

тобто 
0t

G  – сферична область. 

В роботі [2] показано, що область tG також є еліпсоїдом: 
 

  1)( 1   xtRxxG T

t , 
 

де матриця  tR  є рішенням матричного диференціального рівняння 
 

 TRAARR  ,   QR 0 . (2) 
 

В роботі запропоновано аналітичне рішення рівняння (2), яке засноване на 

спектральному зображенні оператора 
 

   TRAARRA ˆ .  
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Структурний і параметричний синтез ПІД-регулятора 

для систем із транспортним запізненням 
 

В теорії автоматичного керування під запізненням розуміють відставання у 

часі реакції об’єкта керування на зовнішній вплив. Явище запізнення 

зустрічається в об’єктах різноманітної фізичної природи. Воно спостерігається 

не тільки у техніці, але й у біології, економіці та істотно впливає на стійкість та 

якість процесів керування [1].  

В технологічних процесах часто зустрічається такий вид запізнення, який 

називають транспортним. Таке запізнення утворюється, коли, наприклад, 

речовина або енергія переміщується з визначеною швидкістю з однієї точки в 

іншу без будь-якої зміни їх властивостей та характеристик. Прикладом об’єкта 

з транспортним запізненням є стан холодної прокатки металу, де датчик 

товщини листа за конструктивними повідомленнями не може перебувати 

безпосередньо під валками, а тільки на деякому віддаленні від них. Внаслідок 

цього вихідна величина об'єкта – товщина листа – має транспортне або «чисте» 

запізнення щодо регулюючого впливу – ступеня обтиску металу валками.  

Якщо об’єкту притаманне транспортне запізнення, модель об’єкта 

розглядають як послідовне з’єднання моделі без запізнення та ланки чистого 

запізнення. Рівняння, яке описує таку систему, має вигляд:  
 

 pL

çàïáåççàïñ eWW  , (1) 
 

де L  - величина транспортного запізнення. 

При моделюванні експоненціальну функцію, яка описує запізнення, 

необхідно апроксимувати за допомогою дрібно-раціональних функцій. Для 

цього на практиці зазвичай використовується апроксимація Паде [2].  

Пропорційно-інтегрально-диференційний (ПІД) регулятор – це пристрій, 

який використовується в системах автоматичного керування для формування 

керуючого сигналу з метою отримання необхідних точності і якості 

перехідного процесу [3]. ПІД-регулятор формує керуючий сигнал, який є 

сумою трьох сигналів, перший з яких є пропорційним вхідному сигналу 

регулятора, другий є пропорційним інтегралу від вхідного сигналу, третій – 

похідній від вхідного сигналу. 

Метою роботи є розробка методики структурного синтеза ПІД-регулятора 

для об’єкта з транспортним запізненням та налаштування параметрів системи 

керування у відповідності до заданих вимог. 

Для керування об’єктами з великим транспортним запізненням 

використовують спеціальні структури ПІД-регуляторів, що містять блоки для 

прогнозування поведінки об'єкта. Однією зі структур, що призначені для 

керування об’єктами з запізненням, є предиктор Сміта [4]. Метою використання 
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предиктора Сміта є прогнозування, який сигнал буде на виході об’єкта до того, 

як він з’явиться насправді.  
 

 
 

Рис. 1 – Система керування з предиктором Сміта 
 

Розглянемо структурну схему системи керування, яку наведено на рис. 1, 

де R   звичайний ПІД-регулятор, sLeO 
0   передавальна характеристика 

об’єкта керування.  

Припустимо, що модель об’єкта є абсолютно точною. Тоді різниця 

сигналів на виході моделі і об’єкта буде дорівнювати нулю. У такому разі 

безпосередньо можна отримати:  
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 являє собою передавальну функцію системи без 

транспортного запізнення. Якщо різниця сигналів на виході моделі і об’єкта не 

дорівнюватиме нулю, тоді рівняння (2) буде мати вигляд:  
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Очевидно, що зі зростанням точності моделі різниця )( 0MOo   в 

знаменнику прагне до нуля і з передавальної функції виключається транспортне 

запізнення, яке тільки додається до отриманого результату керування. 

Налаштування параметрів системи керування здійснюється у відповідності 

до методу Циглера-Нікольса. Результати чисельного моделювання свідчать про 

ефективність запропонованого підходу до розв’язання задачі керування 

об’єктами з транспортним запізненням. 
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Оптимізація прямих показників якості систем автоматичного керування 

генетичними алгоритмами 

 

Вимоги практики потребують підвищення якості керування різними 

технічними об’єктами. В цілому вимоги до якості процесів систем 

автоматичного керування (САК) зводяться до забезпечення швидкості та 

плавного протікання, до відсутності різких випадів та коливального характеру 

руху. В САК в основному використовуються стандартні пропорційно-

інтегрально-диференціальні (ПІД) регулятори. Підвищення якості керування 

може бути досягнуто як покращенням існуючих регуляторів, так і 

використанням принципово нових інтелектуальних регуляторів, у тому числі 

нечітких, які дозволяють поліпшити надійність та якість систем керування. 

Синтез нечітких регуляторів пов’язаний з багатоекстремальними цільовими 

функціями (ЦФ), для оптимізації яких використовують методи глобального 

пошуку – генетичні алгоритми (ГА) [1]. Задача підвищення якості систем 

керування різними технічними об’єктами шляхом розвитку методів 

багатоцільової оптимізації інтелектуальних систем керування генетичними 

алгоритмами і визначає актуальність теми доповіді. 

Метою доповіді є представлення моделей та методів багатоцільового 

синтезу систем автоматичного керування на основі векторної оптимізації 

прямих показників якості (ППЯ) систем. 

Для оптимізації векторних показників якості систем керування і синтезу 

регуляторів необхідно сформувати багатоцільові критерії якості керування та 

модифікувати ГА. Для САК вищих порядків неможливо встановити 

безпосередню аналітичну залежність між параметрами системи та показниками 

якості перехідного процесу. Єдиний метод вивчення усіх деталей перехідного 

процесу полягає у чисельному інтегруванні системи диференціальних рівнянь 

(СДР). Показники якості САК визначимо за математичними моделями систем, 

які представлені у вигляді СДР або у вигляді передавальної функції. Часткові 

ППЯ – максимальне відхилення від сталого значення, розмах коливань, 

згасання коливань, час регулювання та його відносне значення – обчислимо за 

екстремумами перехідного процесу в САК інтегруванням СДР матричними 

методами на заданому інтервалі інтегрування. Для нелінійних жорстких СДР 

матричні методи є найбільш ефективними [2]. Для запобігання явища 

жорсткості обраний системний метод першого ступеня. Алгоритми обчислення 

перехідних процесів розглядаються на прикладах перехідної та вагової функції 

САК. Вагова функція визначається за допомогою обчислення матричної 

експоненти та її інтеграла. При обчисленні часу регулювання визначаються 

точки перетину кривої процесу деякого значення ординати. 
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Для багатоцільового параметричного синтезу систем керування розвинуті 

векторні критерії якості. В задачі синтезу САК враховано умови технічної 

реалізації та стійкості на основі критерію Рауса. За цими умовами формується 

допустима область задачі синтезу. Для врахування виконання вищезазначених 

умов введені скалярні штрафні функції (ШФ). Перехід в допустиму область 

параметрів системи керування зведено до оптимізації векторної ШФ на основі 

порівняння її значень операцією «краще». Задача синтезу САК за ППЯ 

сформульована як задача умовної оптимізації: мінімізувати час регулювання в 

допустимій області при виконанні обмежень інших ППЯ. Для синтезу САК за 

ППЯ використана векторна цільова функція, побудована на основі векторної 

ШФ та обмежень ППЯ. 

Векторна ЦФ розривна та багатоекстремальна, тому для підвищення 

надійності синтезу САК використані генетичні алгоритми. Для оптимізації 

векторної ЦФ розроблені векторні методи адаптації кроку пошуку, Хука-

Дживса, Нелдера-Міда, модифікований бінарний ГА та комбіновані ГА з 

методами Хука-Дживса і Нелдера-Міда. В ГА використовується рангова 

селекція з принципом рулетки: популяція сортується порівнянням значень 

векторної функції операцією «краще». Оптимізація ППЯ для порядків тестових 

САК від 3 до 7 підтвердила ефективність комбінованого ГА з методом         

Нелдера-Міда. 

Лінійні ПІД регулятори включають пропорційний (П), інтегральний (І), 

диференціальний (Д) регулятори і за помилкою вихідного сигналу формують 

сигнал керування. Введені параметри регуляторів – коефіцієнти підсилення та 

постійні часу, на основі яких введені вектори змінних параметрів регуляторів. 

Нечіткий П регулятор використовує систему нечіткого виводу (СНВ), яка 

включає базу правил та блоки фазифікації, нечіткого виводу та дефазифікації. 

Сформовані функції належності вхідної та вихідної змінних СНВ і визначено 

вектор змінних параметрів нечіткого П регулятора. Введена база правил та 

представлена керуюча дія нечіткого ПІ регулятора. 

Проведені дослідження підтверджують переваги використання векторних 

методів для оптимізації ППЯ систем керування. Задачі багатоцільового синтезу 

САК зведені до задач векторної оптимізації ППЯ на основі векторних ЦФ 

показників. Проведені дослідження ефективності векторних ГА при оптимізації 

прямих критеріїв якості систем керування. Векторні методи дозволили 

послідовно розв’язати три основні задачі проектування систем керування: 

перейти до області стійкості, утримати процес синтезу в ній та знайти 

оптимальний розв’язок. 
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Програмне забезпечення багатокритеріальної оптимізації змісту 

проекту 

 

Багатокритеріальна оптимізація змісту проекту –  це процес одночасної 

оптимізації двох або більше конфліктуючих цільових функцій в заданій області 

визначення.  

Оптимізація проекту по одному критерію призводить до погіршення 

показників інших критеріїв, тому актуальність даної роботи полягає у тому, що 

завдяки багатокритеріальній оптимізації є можливість отримати оптимальний  

проект, який буде максимально покращувати усі значення критеріїв [1].  

Метою даного дослiдження є опис проектування програмного 

забезпечення, що розроблено для вирішення задачі оптимізації. 

При розробці програмного забезпечення елементи та структури даних 

повинні бути об’єднані у відповідну модель даних – це деякий набір знань про 

предметну область. Найбільш інформативними описами є ті, що виконані за 

допомогою спеціалізованих графічних нотацій. 

Erwin – засіб концептуального моделювання, який реалізує проектування 

схеми бази даних, генерацію її опису на мові СУБД та  реінжиніринг існуючої 

бази даних.  

Саме за допомогою даного засобу було розроблено логічну та фізичну 

моделі даних. Логічна модель системи являє собою так званий, концептуальний 

рівень опису даних, а фізична модель системи – логічний рівень. 

В доповнення до фізичної моделі було зроблено детальний опис структури 

кожної реляційної таблиці. 

Далі проектується діаграма варіантів використання. Її сутність полягає у 

тому, що проектована система представляється у вигляді безлічі сутностей чи 

акторів, що взаємодiють із системою за допомогою так званих варіантів 

використання. Кожен варіант використання визначає деякий набір дій, що 

чиниться системою при діалозі з актором. 

Також розробляється діаграма розгортання –  діаграма в UML, на якій 

відображаються обчислювальні вузли під час роботи програми, компоненти, 

та об'єкти, що виконуються на цих вузлах. 

Для наочного вигляду залежностей між програмними компонентами, що 

виникають на етапі компіляції або в процесі виконання програми, 

розробляється діаграма компонентів. На ній зображується входження класів і 

об'єктів в програмні компоненти системи (модулі, бібліотеки тощо) [2]. 

Після того, як усі необхідні діаграми спроектовані, обирається мова 

програмування та середовище. Для реалізації проекту було обрано мову 

програмування Java та середовище – Eclipse.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/UML
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
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Eclipse – вільне модульне інтегроване середовище розробки програмного 

забезпечення [3]. 

Програмне забезпечення побудовано таким чином, що графічний 

інтерфейс користувача розділений на декілька окремих вікон, які 

відкриваються по мірі заповнення попереднього. Дані вікна дозволяють 

користувачу ввести усі вихідні дані, що необхідні для вирішення задачі.  

Після того, як усі дані введені, програма починає вирішувати дану задачу.  

Є п’ять окремих класів, кожен з яких розв’язує однокритеріальну задачу за 

визначеним критерієм згідно з введеними даними та один загальний, що 

об’єднує попередні п’ять для вирішення задачі багатокритеріальної 

оптимізації.  

Першою вирішується задача максимізації прибутку. Після того, як 

максимальне значення прибутку знайдене, формується обмеження на значення 

прибутку, залежно від того, яке значення поступки вказав користувач. 

Коли обмеження сформовано, програма продовжує вирішення задачі. 

Наступною мінімізується вартість, але до цієї задачі додається обмеження за 

прибутком, що було сформоване в результаті вирішення попередньої задачі. 

Після того, як значення вартості знайдено, формується нове обмеження й 

програма переходить до вирішення задачі максимізації якості з урахуванням 

попередніх двох обмежень. 

Після якості оптимізуються ризики, з урахуванням поступки на якість. 

Коли оптимальне значення ризиків знайдено – останнім оптимізується 

значення тривалості. При цьому враховуються обмеження за чотирма 

попередніми критеріями. 

Якщо на будь-якому з етапів обмеження не проходить – користувач має 

можливість змінити значення поступки та збільшити його, якщо це можливо.  

Якщо значення поступки дорівнює ста відсоткам, а задача досі не 

вирішується – користувачу буде виведено повідомлення про те, що задача не 

має рішення [4].  

В результаті виконаної роботи було розроблено програмне забезпечення, 

що написане на сучасній мові програмування та має зручний інтерфейс, який 

дозволяє користувачу вирішити задачу оптимізації змісту проекту за п’ятьма 

критеріями. 

 
Список літератури: 

1. Багатокритеріальна оптимізація [Електроний ресурс] / Режим доступу: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Багатокритеріальна_ оптимізація 

2. Похилько, А. Ф., CASE-технология моделирования процессов с использованием 

средств BPWin и ERWin: учебное пособие/ А. Ф. Похилько, И. В. Горбачев // Ульяновск: 

УлГТУю – 2008. – 120 с.  

3. Середовище розробки Eclipse [Електроний ресурс] / Режим доступу: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Eclipse 

4. Кононенко, И. В. Оптимизация содержания проекта по критериям прибыль, время, 

стоимость, качество, риски/ И. В. Кононенко, М. Э. Колесник // Восточно-Европейский 

журнал передовых технологий. 1/10 (55). – 2012. – С. 13-15 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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http://uk.wikipedia.org/wiki/Багатокритеріальна
http://uk.wikipedia.org/wiki/Eclipse
http://uk.wikipedia.org/wiki/Eclipse
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Застосування методів комп’ютерної графіки для захисту документів 

 

Важливим напрямком розвитку сучасного діловодства є автоматизована 

ідентифікація правдивості документів при автоматичному скануванні – 

зчитуванні  банкнот в банкоматах, перевірки дійсності білетів. 

Щоб уникнути підробок, у поліграфії прийняті різні захисні знаки, як для 

тактильного, так і для оптичного розпізнавання. Довгі роки захисні сітки і 

віньєтки (гільйош і тангіри) призначалися для боротьби з ручним 

виготовленням матриць (паралельність, синхронність ліній, кривих та 

декоративних елементів). Зараз у поліграфії для побудови гільйошів 

використовують комп’ютери, а раніше використовували гільйошні пристрої. 

Найпростіший гільйошний пристрій продавали у СРСР як дитячу іграшку 

«Спирограф». 

Гільйош (від фр. guilloché – візерунки із хвилястих ліній) – орнамент у 

вигляді густої сітки хвилястих фігурних ліній, які перетинаються між собою. 

На рис. 1 представлено використання для ліпних візерунків у класичній 

архітектурі та у поліграфії. 

 

  
 а  б 

Рис. 1 – Гільйош: а - на вході до храму; б - у поліграфії  

 

Тангірна сітка відтворюється на друкарському відбитку за допомогою 

спеціального кліше, виготовленого із тангіра – желатинової або целулоїдної 

плівки [1]. 

Тангірна сітка може використовуватися у якості оформлювального 

елемента друкованої та поліграфічної продукції. Крім того, що тангірна сітка є 
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елементом оформлення, вона через складність відтворення навіть в умовах 

друкарні часто є одним із захисних елементів. На рис. 2 представлені візерунки 

отримані програмно та за допомогою L-систем. 

 

    
 а  б 

Рис. 2 – Приклад тангірної сітки: а – тангірна сітка, яку автори отримали 

програмно; б – за допомогою L-систем  

 

У даний час з розвитком сканерів та принтерів, кращим методом захисту є 

неритмічність при друкуванні захисних ліній. При цьому, відмінність у 

«істинному» зразку знаходиться на рубежі роздільної здатності лазерного 

принтера. 

Метою нашої роботи було розробити програмне забезпечення, яке 

відтворює, будує та виводить на друк сітки та спіралі із множини алгебраїчних 

та фрактальних кривих [3], (рис. 2). Наведені сітки являють собою 10-12 

ітерації L-аксіом і L-правил при кутах повороту 90º, можливість їх ускладнення 

обмежується лише потужностями комп'ютера. Результати роботи можуть 

застосовуватися при навчанні персоналу поліграфії нанесенню, скануванню і 

розпізнаванню захисних тангірів і гільйошей. 
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Розробка концепції та програмного додатку для збільшення 

активного словникового запасу користувачів, які вивчають 

англійську мову 

 

Життя сучасної людини неможливе без знання міжнародної мови. Це 

необхідно для успішної комунікації представників різних країн, континентів та 

культур. Міжнародна мова є життєво важливою для світової спільноти, 

оскільки без неї неможлива робота фахівців у міжнародних проектах та при 

врегулюванні загальних проблем. На сьогоднішній день однією з найбільш 

популярних міжнародних мов є англійська. Вона використовується мільйонами 

людей по всьому світу для обміну інформацією у великій кількості сфер 

людської діяльності. У зв'язку з цим вивчення англійської мови стає важливим 

завданням для студентів і фахівців усіх галузей [1]. 

При вивченні англійської мови приділяється увага письмовому та усному 

володінню мовою. Незалежно від форми викладу, людина, яка навчається, 

повинна володіти достатнім словниковим запасом для успішного спілкування і 

вираження своїх думок англійською мовою. 

Словниковий запас поділяють на два види: пасивний і активний. До 

пасивного словникового запасу відносяться всі слова, які людина розуміє, коли 

чує або коли читає, але при цьому не використовує їх у письмі та усному 

мовленні. Пасивний словниковий запас в 3-4 рази перевищує активний. 

До активного словникового запасу відносяться всі слова, що 

використовуються людиною в письмі та усному мовленні. Для впевненого 

спілкування англійською мовою людина повинна володіти активним 

словниковим запасом з більш ніж 3000 слів, однак процес поповнення 

активного словникового запасу досить трудомісткий. Так по дослідженням 

Гуннемарка Е.В. середньостатистична людина при інтенсивному навчанні (30 

навчальних годин на тиждень) здатна вивчити близько 50 слів на тиждень [2].  

Збільшення активного словникового запасу це фундаментальна складова 

при вивченні іноземних мов, що є надзвичайно актуальною і трудомісткою 

проблемою для мільйонів людей по всьому світу. Враховуючи тенденції щодо 

поширення англійської мови у світі можна виділити проблему збільшення 

активного словникового запасу для тих, хто вивчає англійську мову, як 

найбільш актуальну. 

Метою даної роботи була розробка концепції, яка дозволяє збільшувати 

активний словниковий запас людей, які вивчають англійську мову. Ця 

концепція використовує методи асоціацій та інтервальних повторювань.  

Методи асоціацій – це група методів, які використовують в своїй основі 

співставлення між інформацією, яку потрібно запам’ятати учню, та більш 
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зрозумілими та знайомими звуковими або графічними образами. Серед методів 

асоціації виділяють метод фонетичних асоціацій та мнемотехніку. 

Метод фонетичних асоціацій заснований на дослідженнях особливостей 

пам'яті. Головна відмінність даного методу полягає в тому, що не потрібно 

вчити напам'ять іноземні слова і їх переклад. Важливо, щоб при вимові слова 

з'являвся образ, який підштовхує пам'ять до його запам'ятовування, а пізніше і 

до відтворення. Перший образ – це справжнє значення слова, другий образ – це 

асоціація слова або частини слова зі схожим за звучанням, але зовсім іншим за 

змістом словом. Наприклад, англійське «creek» (в перекладі «затока, 

струмочок») співзвучне з російським «крик». 

Мнемотехніка в свою чергу є сукупністю спеціальних прийомів і методів, 

що полегшують запам'ятовування потрібної інформації і збільшують обсяг 

пам'яті шляхом утворення асоціацій. Це заміна абстрактних об'єктів і фактів на 

поняття і уявлення, які мають візуальне, аудиальне або кинестетичне уявлення, 

зв'язування об'єктів з уже наявною інформацією в пам'яті різних типів для 

спрощення запам'ятовування. Мнемотехніка застосовується для 

запам'ятовування складної інформації. Наприклад, коли потрібно запам'ятати 

план-конспект промови, іноземні слова, граматичні правила тощо. 

Інтервальні повторення – це метод запам’ятовування, що полягає в 

повторенні навчального матеріалу з певними, постійно зростаючими часовими 

інтервалами. Хоча цей принцип може знайти застосування для 

запам'ятовування будь-якої інформації, найбільш широке поширення він 

отримав при вивченні іноземних мов. Інтервальні повторення не передбачають 

заучування напам'ять без розуміння (але й не виключають його) і не 

протиставляються мнемотехніці. 

Також в даній роботі було розроблено програмне забезпечення з відкритим 

кодом, що втілює розроблену концепцію. Розроблений додаток являє собою 

інтерактивний відеопрогравач, що може використовуватись людьми, які 

вивчають англійську мову. Він дозволяє переглядати відео з субтитрами, 

перекладати слова у субтитрах та складати списки незнайомих слів. Після 

формування початкового словника користувача, додаток адаптується під рівень 

учня та автоматично загострює увагу користувача на незнайомих словах. 

Таким чином у даній роботі розроблена концепція по збільшенню 

активного словникового запасу користувачів, які вивчають англійську мову та 

виконана її програмна реалізація. 
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Совершенствование техники подбора мяча на щите в учебно-

тренировочных группах баскетболистов третьего года обучения 

 

В настоящее время баскетболист должен обладать комплексом 

способностей: психическими, техническими и физическими. Одной из самых 

значимых является способность к овладению техническими элементами. 

Подбор мяча является одним из главных технических элементов игры в 

баскетбол. Вопрос подбора мяча у тренеров, занимающихся с юношами, 

недостаточно рассмотрен в научной литературе.  Его роль существенно влияет 

на результат матча. Подбор мяча является одним из основных факторов 

достижения победы, поэтому подлежит изучению и совершенствованию в 

технике.  

Целью исследования было изучение критериев и показателей техники 

подбора мяча в учебно-тренировочных группах баскетболистов третьего года 

обучения. При анализе допущенных ошибок был разработан комплекс 

упражнений совершенствования техники подбора мяча. Комплекс состоял из 

одиннадцати упражнений.   

Исследование проводилось среди юношей 1516 лет, учащихся в 

Харьковском областном высшем училище физической культуры и спорта. На 

первом этапе необходимо было определить начальный уровень владения 

техникой подбора мяча у испытуемых. Следующим этапом было определение 

критериев и показателей техники подбора мяча, а также разработка 

специальных упражнений. В процессе всего исследования мы использовали 

разработанный нами комплекс упражнений. Для проверки его эффективности 

были проведены тесты и контрольные игры. Заключительным этапом был 

анализ проделанного исследования и уровня совершенствования техники 

подбора мяча на щите. 

В результате исследования были выявлены критерии и показатели качества 

овладения техникой подбора мяча в баскетболе, которые условно можно 

разделить на технические (стойка; ближняя нога та, которая ближняя по 

направлению движения; отталкивание одновременно обеими ногами при 

подборе) и качественные (удержание мяча и добивание). Сравнение 

результатов тестов на констатирующем и контрольном этапах исследования 

позволило выявить улучшение техники подбора мяча на щите каждого 

спортсмена по разработанным показателям. 

Результаты исследовательской работы позволяют констатировать 

улучшение техники подбора мяча на щите у баскетболистов учебно-

тренировочных группах третьего года обучения. 
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Проектирование информационной системы для совершенствования 

структуры управления вертикально-интегрированными агрохолдингами 
 

Бурное развитие и совершенствование сложных программных платформ, 

систем обработки и хранения данных, систем моделирования и анализа данных 

позволяют проектировать и реализовывать в виде программных компонент 

такие сложные информационные системы, как системы стратегического 

управления вертикально-интегрированными агрохолдингами. 

В работе рассматриваются подходы к проектированию информационной 

системы для совершенствования организационной структуры управления 

вертикально-интегрированным агрохолдингом. 

Актуальность работы обусловлена тем, что в последнее время наблюдается 

снижение эффективности традиционных систем управления сложными 

организационными структурами при постоянном усилении конкуренции. 

Рассмотрению проблемы внедрения информационных технологий в 

процессы стратегического управления посвящены научные труды большого 

количества как зарубежных, так и отечественных авторов, среди которых 

необходимо выделить работы Ю.В. Арзуманяна, М.Д. Годлевского, 

И.В. Кононенко,  Е.М. Зуевой, В.В. Крахмаль, В.И. Лойко, Е.В. Луценко, 

А.П. Трунева, В.Я. Цветкова, М. М. Шелег и других [1-2].  

Создание программных комплексов по управлению сложными 

организационными системами основано на теоретических разработках 

отечественных и зарубежных исследователей: В.Н. Буркова, Д.А. Новикова, 

Ю.М. Иванова, В.В. Токарева, А.П. Уздемира, В.В. Цыганова, Ж. Тироля, П. 

Милгрома, Дж. Робертса, С. Бир и др. 

В работе рассматривается задача проектирования структуры управления 

иерархической системой (агрохолдингом), которая должна достичь  

определенной цели в определенный срок с использованием доступных 

ресурсов. 

Представим цели и задачи, которые стоят перед агрохолдингом в виде 

иерархического графа целей, задач и работ. Лицо, которое привлекается к 

выполнению задач, назовем претендентом.  

Таким образом, граф организационной структуры можно представить в 

виде связанного дерева. 

Пусть в системе имеется N  задач, которые требуют решения. Эти задачи 

могут решаться одновременно. Для их решения необходимо задействовать М  

претендентов. 

Введем следующие обозначения:  – затраты, связанные с привлечением к 

решению задачи k-го претендента,  – способность k-го претендента к 
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руководящей работе,  – «внимание», которым располагает k-й претендент, 

 – «внимание», которое необходимо k-му претенденту для руководства l-м 

претендентом,  – «внимание», которое требуется от k-го претендента на 

решение v-й задачи. 

Для нахождения оптимальной структуры управления необходимо свести к 

минимуму суммарные издержки на принятие решений: 

 

     (1) 

 

при ограничениях: 

 

  (2) 

 

     (3) 

 

    (4) 

 

  для любых k, l    (5) 

 

Для построения структуры управления агрохолдингом необходимо решить 

несколько подобных задач, что определяется количеством уровней иерархии, 

количеством вершин  графа целей, задач и работ.  

При проектировании информационной системы управления 

организационной структурой сложной иерархической организации необходимо 

принимать во внимание не только связи внутри подсистем, но и связи между 

подсистемами и звеньями этих подсистем.  

Предложенный в работе метод позволяет спроектировать структуру 

управления вертикально-интегрированным агрохолдингом, которая дает 

возможность достигать цели организации с учетом состава и взаимосвязей 

входящих в систему элементов.  

В дальнейшем планируется программная реализация предложенного 

метода с использованием «облачных» технологий. 
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Задача оценки кредитоспособности клиента банка 

  

Коммерческие банки – главное звено кредитной системы страны, в которое 

входят кредитные учреждения, осуществляющие разнообразные банковские 

стратегии предоставления кредита на сооружение зданий и их характеристики, 

которые используются для оценки финансового состояния. 

Организационное устройство коммерческих банков соответствует 

общепринятой схеме управления акционерного общества. Высшим органом 

коммерческого банка является общее собрание акционеров. Непосредственно 

деятельностью коммерческого банка руководит правление. Оно несет 

ответственность перед общим собранием акционеров и советом банка. 

При правлении банка обычно создаются кредитный комитет и ревизионная 

комиссия. В функции кредитного комитета входят: разработка кредитной 

политики банка, структуры привлекаемых средств и их размещения; разработка 

заключений по предоставлению наиболее крупных ссуд (превышающих 

установленные лимиты); рассмотрение вопросов, связанных с 

инвестированием, ведением трастовых операций. 

Объектом исследования является клиент коммерческого банка при анализе 

стратегии предоставления кредита на сооружение зданий и их характеристики, 

которые используются для оценки финансового состояния. 

Цель работы: снизить риск при выдаче кредита клиенту банка. 

Для решения задачи исследования в работе были выбраны следующие 

подходы: скоринг-анализ; регрессионный анализ; нейросетевая технология 

обработки информации; теория нечетких множеств. 

Программное обеспечение разработано с использованием архитектуры 

клиент-сервер. Клиентское приложение работает в среде .NET Framework 2.0 и 

взаимодействует с серверной частью с помощью средства ADO.NET. На 

сервере реализовано базу данных под руководством MS SQL Server. 

Проведенные численные исследования показали работоспособность 

программного обеспечения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что программное обеспечение, 

реализованное в результате данной научно-исследовательской работы, в 

значительной мере способствует уменьшению риска в работе коммерческих 

банков, как главных источников обеспечения денежными ресурсами текущей 

хозяйственной деятельности предприятий Украины. 
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Розробка математичного та програмного забезпечення інформаційної 

технології аналізу та дослідження фінансового стану емітентів 

 

Фондовий ринок, або ринок цінних паперів займає дуже важливе і, можна 

сказати відособлене місце в сучасній економіці [1]. У теперішніх умовах саме 

інвестування в цінні папери дозволяє найбільш розумно підійти до розподілу 

свого капіталу. Це робить фондовий ринок особливо привабливим. 

Для ефективної роботи фондового ринку необхідна присутність основних 

груп учасників: емітентів; інвесторів; фондових посередників; організацій, що 

обслуговують ринок цінних паперів; державних органів регулювання і 

контролю. 

Емітенти – особи, що несуть від свого імені зобов'язання перед 

інвесторами цінних паперів по здійсненню прав, засвідчених цінним папером. 

Однією з основних задач інвестування є фінансовий аналіз і оцінка емітентів, 

які дозволяють оцінити їх надійність, уникнути відтоку інвестицій, що 

призводить до зниження інвестиційного ризику. Таким чином, проблема 

розробки методики аналізу та оцінки інвестиційної привабливості компанії-

емітента є актуальною і сьогодні.  

Об'єктом нашого дослідження є підприємство-емітент. Під емітентом 

розуміється суб'єкт фондового ринку, який є ініціатором та виконавцем процесу 

емісії. На ринку цінних паперів емітент завжди займає позицію тільки 

продавця. Він поставляє на фондовий ринок товар – цінний папір. Якість 

цінного паперу визначається статусом емітента та господарсько-фінансовими 

результатами його діяльності [2]. Тому дуже важливо оцінювати фінансовий 

стан емітента, в цінні папери якого ви бажаєте інвестувати свій капітал. Погана 

обізнаність про фінансовий стан емітента може привести до втрати інвестицій. 

Найбільш поширеним підходом до аналізу ризику банкрутства 

підприємства є підхід Альтмана. Формується набір окремих фінансових 

показників підприємства, які на підставі попереднього аналізу мають 

найбільшу відносність до властивості банкрутства. На підставі цих показників і 

за допомогою формули (1) здійснюється відбір успішних підприємств від 

підприємств-банкрутів. 

                 (1) 

де Ki – функції показників бухгалтерської звітності, 

αi– отримані в результаті аналізу ваги. 

Можна встановити порогові нормативи Z1 і Z2: коли Z<Z1 – ризик 

банкрутства підприємства високий, коли Z>Z2 – ризик банкрутства низький, 

Z1<Z<Z2 – стан підприємства не визначено. На підставі цього методу було 
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створено ще декілька, аналогічних моделей, що успішно використовуються, 

таких як: Модель Тоффлера и Тісшоу, Модель Ліса, Модель Чессера. 

Певним недоліком є те що, підхід Альтмана та аналогічні моделі не 

володіють стійкістю до варіацій у вихідних даних [3]. 

Метод комплексного фінансового аналізу на основі нечітких уявлень 

дозволяє, враховуючи всі наявні недоліки існуючих підходів, аналізувати ризик 

банкрутства, налаштовуючись не тільки на країну, період часу, галузь, а й на 

саме підприємство, на його економічну та управлінську специфіку. 

Відповідно до цього підходу виділяють множини та підмножини станів 

підприємства-емітента (сприятливе, несприятливе тощо). Для кожного 

показника, що використовується при оцінці фінансового стану емітента, 

формується підмножина, яка відображає рівень даного показника (низький, 

середній, високий). Для кожного показника задаються вагові коефіцієнти 

значущості, так щоб виконувалося правилоr1≥r2≥r3≥…rN. 

Якщо система показників прорангована в порядку убування їх значущості, 

то значущість i-го показника ri слід визначати за правилом Фішберна:  

 

NN

iN
ri

)1(

)1(2




                                                            (2)  

 

Якщо ж всі показники мають рівні значущості, тоді ri=1/N. Далі необхідно 

класифікувати ступені ризику і значення показників, провести оцінку рівня 

показників та його класифікацію. На підставі отриманих даних оцінюється 

ступінь ризику банкротства g: 

                                                       (3) 

де gi=0.9–0.2(j–1), λij визначається з класифікації рівня показників, ri по 

формулі (2). 

Класифікуємо отримані значення ступеня ризику, тим самим наш висновок 

набуває лінгвістичну форму [3]. 

В роботі проведено аналіз використання моделей оцінки фінансового стану 

підприємств та виявлено недоліки розглянутих моделей. Стисло був описаний 

об'єкт дослідження та розроблено математичне забезпечення для оцінки 

фінансового стану емітентів з використанням теорії нечітких уявлень, що 

дозволить отримувати більш точні і своєчасні результати. 

 
Список литературы: 

1. Жуков, Е. Ф. Рынок ценных бумаг/ Е. Ф. Жуков // М.: Юнити-Дата. – 2009. – C. 14. 

2. Белоглазова, Г. Н. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты/ 

Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая // СПб.: Питер.– 2013. – С.272-273. 

3. Недосекин, А. О. Нечетко-множественный анализ рисков фондовых инвестиций / 

А. О.  Недосекин //  СПб.: Типография «Сезам». – 2002. - С. 42-66.  



ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

ISSN 978-966-593-724 (ч. 1) Матеріали конференції, 2015 55 

УДК 681.518 

 

О.Г. ОХРІМЕНКО, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

Н.А. МАРЧЕНКО, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

 

Розробка математичного та програмного забезпечення для системи 

автоматизованого обліку присутності 

 

В теперішній час широко поширені різноманітні конференції, курси, 

майстер-класи, презентації, в яких може взяти участь кожен бажаючий. Нерідко 

постає питання про кількість людей, що відвідали такий захід. Реєстрація 

кожного учасника займає багато часу і ресурсів. Інколи необхідна інформація 

про те, чи відвідала конкретна людина заплановану подію. Зрозуміло, що 

система автоматизованого обліку присутності значно спростила б рішення 

перерахованих вище проблем. 

Сьогодні багато компаній користуються системами обліку присутності 

співробітника на робочому місці. В якості ідентифікатора працівника 

використовуються електронні перепустки, а в приміщенні встановлюються 

двері з електронним замком. Однак ці системи ніяк не допоможуть визначити 

кількість людей, які прийшли на відкриті збори в таку компанію, і не є її 

співробітниками. Крім того, подібного роду системи достатньо дорогі і 

встановлені далеко не у всіх закладах. У школах, інститутах і подібних 

установах таких систем немає. Перекличка чималої кількості студентів на 

лекції займає багато часу, проте такий процес є єдиним способом контролювати 

відвідуваність. Також збори можуть відбуватися під відкритим небом в 

громадському місці. Останнім часом серед студентів стало популярно брати 

участь у так званих квестах. Квест – це командна інтелектуально-спортивна гра, 

в якій команди рухаються за певним маршрутом та виконують різні завдання. 

На кожній точці маршруту необхідна присутність людини, яка буде просто 

фіксувати час та сам факт прибуття команди. За допомогою автоматизованої 

системи обліку прибуття тієї чи іншої команди на черговий пункт маршруту, 

організація таких заходів спростилася б в рази. 

Активний розвиток комп’ютерної графіки та поширення цифрових 

фотоапаратів дозволило дати одне з можливих рішень проблеми створення 

універсальної системи обліку присутності. Захід, що проводиться, пов’язується 

з конкретним зображенням, що демонструється присутнім. Це може бути 

намальований крейдою від руки символ на дошці тощо. Дане зображення 

розміщується на сервері як зразок. Всі, хто відвідував цей захід і мав 

можливість сфотографувати унікальне зображення, можуть увійти під своїм 

обліковим записом у систему та надіслати сфотографоване зображення на 

сервер. Далі отримане від користувача зображення порівнюється зі зразком. 

Якщо зображення збігаються з встановленою точністю, то вважається, що цей 

користувач відвідав збори. При цьому повинні враховуватись можливі невеликі 

спотворення зображення, пов’язані зі зміною освітлення, ракурсом зйомки, 
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масштабу, налаштуваннями фотоапарату тощо. Залежно від того, для яких 

цілей розробляється система, можливі різні варіанти. Наприклад, система може 

приймати зображення лише певний час після розміщення зображення-зразка на 

сервері. Інший варіант, коли всі можливі присутні занесені в систему, і на 

основі надісланих зображень автоматично складається список відвідуваності. 

Також можливе фіксування часу прибуття користувача на той чи інший захід. 

Якщо це необхідно, можливе накладення обмеження на абсолютно ідентичні 

зображення тощо. 

Основні труднощі в створенні такої системи полягають у порівнянні 

зображень. Одним з найбільш популярних методів порівняння зображень є 

метод колірних гістограм [1]. При цьому можливі дві модифікації методу: 

розбиття RGB-кольорів за яскравістю і за прямокутними паралелепіпедами. 

Перша модифікація найбільш ефективна для чорно-білих зображень. Для 

кольорових RGB-зображень кращі результати дає друга модифікація. Більш 

точне порівняння зображень досягається за допомогою техніки квадродерев, 

коли методи обчислення та порівняння колірних гістограм застосовуються не 

до всього зображення, а до його чверті (однієї шістнадцятої тощо) [2]. Однак ці 

методи спеціалізуються на розпізнаванні схожих за колірною гамою серій 

картинок, а в описаній системі частіше будуть порівнюватися зображення, що 

трохи відрізняються ракурсом, поворотом, масштабом, освітленням, а не 

кольоровою гамою. Для цих цілей підходить сегментування зображень та 

порівняння зображень за розмірами та розташуванням сегментів. У кожному 

конкретному випадку застосування системи, яка розробляється, може бути 

вибраний той метод, який найбільше підходить до характеру зображень. Така 

система має дуже широкий спектр застосування і легко адаптується до 

конкретної задачі. Простих систем автоматизованого обліку присутності, які б 

були доступні для використання як в офісах і компаніях, у вишах та інших 

установах, так і на відкритій місцевості практично немає, що дозволяє зробити 

висновок про актуальність створення таких систем. 

Програмна реалізація системи, що розробляється, виконана як web-додаток 

з використанням тришарової архітектури: шарів представлення, бізнес-логіки 

та роботи з базою даних. Для побудови програмного забезпечення обрано мову 

програмування Java та архітектуру JSP Model 2. Для збереження та обробки 

зображень використано Java контент репозиторій. Крім того, передбачається 

розробка моделі інтерфейсу користувача системою залежно від його ролі в 

системі. 
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Моделювання процесів утворення тонких металевих шарів при 

вакуумному осадженні 

 

Важливим завданням наукових досліджень є створення нових матеріалів із 

заздалегідь заданими властивостями. Одним із способів вплинути на фізичні 

характеристики є нанесення на поверхню базового матеріалу шарів товщиною 

від частки нанометра до декількох мікрометрів. Такі поверхневі шарі володіють 

рядом особливостей атомно-кристалічної структури, електричних і інших 

фізичних властивостей. Через свої унікальні властивості вони набули 

величезної популярності в різноманітних галузях науки й техніки, бо завдяки 

ним стало можливо створювати нові технології, які використовують нові 

надміцні захисні покриття, що створені з тонких плівок, використовувати ці 

плівки в побудові нових надпровідників тощо.  

У даній роботі було розроблене програмне забезпечення, що дозволяє 

моделювати процес утворення тонких металевих шарів при вакуумному 

осадженні за допомогою методу молекулярної динаміки. Програмний засіб 

містить бібліотеку класів, що дозволяють моделювати динаміку взаємодії 

атомів у розрахунковій комірці. Також був розроблений інтерфейс користувача, 

який дозволяє проводити чисельні експерименти для вивчення процесів 

утворення металевих тонких плівок зі значною кількістю параметрів за 

допомогою WinForms. Графічний інтерфейс також дозволяє візуалізувати 

отримані результати моделювання тонкої плівки в тривимірному просторі за 

допомогою OpenGL. 

Використовуючи розроблене програмне забезпечення було зроблено серію 

тестових комп’ютерних експериментів. У якості базових матеріалів були обрані 

мідь та вольфрам. Було перевірено коректність граничних умов, коректність 

парної взаємодії між атомами і т. п. Також для обраних матеріалів було 

розраховано енергію активації дифузії адатома з одного положення в інше. 

Результати розрахунків співпадають з даними експериментів. Таким чином, 

розроблений програмний комплекс можливо використовувати для дослідження 

більш складних процесів, що відбуваються при формуванні тонких шарів. 

За допомогою розробленого програмного комплексу було зроблено серію 

розрахунків для більш складних систем. Так було встановлено, що еволюція 

рельєфу поверхні тонких шарів призводить до росту шоркісті поверхні. 

Таким чином, розроблене програмне забезпечення може бути використане 

для всебічного дослідження процесів утворення тонких металевих шарів при 

вакуумному осадженні. 
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Розробка математичного та програмного забезпечення для 

автоматизації складання розкладу 

 

Завдання складання розкладів є одним з найбільш поширених завдань, що 

вирішуються кожною людиною (свідомо чи ні) практично щодня. В загальній 

постановці воно являє собою процес розподілу деякого кінцевого набору подій 

у часі в умовах ресурсних та інших обмежень. Таким чином, проста людина, 

плануючи робочий день, і диспетчер, складаючи розклад занять у ВНЗ або 

графік робіт на підприємстві, вирішують завдання складання розкладу. Але 

якщо в першому випадку завдання може вирішуватися інтуїтивно на основі 

життєвого досвіду, то в другому воно може виявитися непосильно складним 

навіть для групи фахівців. Тому з розвитком обчислювальних технологій 

ведуться розробки автоматизованих систем складання розкладу. В окремих 

випадках вдалося розробити алгоритми, здатні знайти розв’язок за обмежений 

час. В той же час більшість реальних завдань складання розкладу відносяться 

до класу NP-повних [1]. Це робить розробку алгоритму, здатного вирішити їх за 

допустимий час, дійсно складним завданням, навіть якщо відповідне завдання 

можна поставити як однокритеріальне. Ситуація істотно ускладнюється тим, 

що більшість реальних завдань складання розкладів багатокритеріальні. 

Головною метою роботи є розробка математичного та програмного 

забезпечення для автоматизації складання розкладу. 

Точним методам розв’язування NP-важких завдань приділена чимала увага 

в роботах з теорії розкладів. Найбільшого поширення набули методи 

скороченого перебору, звані методами гілок і меж [2]. Для скорочення перебору 

обчислюються нижні оцінки цільової функції (в разі її мінімізації) і 

використовуються комбінаторні властивості завдань. Також для розв’язання 

задач теорії розкладів широко застосовується метод динамічного 

програмування [3]. 

Генетичні алгоритми – це стохастичні евристичні оптимізаційні методи, 

основна ідея яких була взята з теорії еволюційного розвитку видів. Першим 

кроком при розробці математичної моделі, заснованої на генетичному 

алгоритмі, є розробка структури хромосоми, в якій буде зберігатися розв’язок. 

У даному випадку такою «хромосомою» є розклад. Обрана структура повинна 

враховувати всі особливості та обмеження, що пред’являються до розв’язку, а 

також те, що від її вибору безпосередньо залежать реалізації алгоритмів 

кросинговеру і мутації. Вибір «хромосоми» впливає не тільки на швидкість, а й 

на збіжність алгоритму взагалі. 

Одним з найбільш зручних уявлень розв’язку розглянутої задачі є 

тривимірна матриця, по осях kji ,,  якої відкладаються відповідно групи, 
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навчальні години і аудиторії. Елементом матриці є запит на проведення заняття 

з i -ю групою даним викладачем з даної дисципліни в j -у годину в k -й 

аудиторії. Після цього кожна зв’язка дисципліна-група-викладач розглядається 

як цілісність з умовою, що алгоритм знає, які дисципліни в якій групі який 

викладач проводить і який тип аудиторій для цього підходить. Така структура 

хромосоми зручна тим, що вже на етапі завдання початкових даних можна 

виключити свідомо невдалі розв’язки, заблокувавши відповідні комірки. 

На наступному кроці алгоритму створюється початкова популяція, розмір 

якої залежить від розмірності задачі і становить зазвичай кілька сотень 

розв’язків. Для організації оптимізаційного процесу необхідно створити 

спрямовуючу силу розвитку популяції. В якості такої сили виступає вимога 

мінімізації цільової функції або, в термінах генетичних алгоритмів, фітнес-

функції.  

Таким чином, помістивши початкову популяцію в створене штучне 

середовище і реалізувавши процеси селекції, кросинговеру і мутації, можна 

отримати ітераційний алгоритм пошуку оптимального розв’язку, на кожній 

ітерації якого виконуються наступні дії. 

1. Кожна особина популяції оцінюється за допомогою фітнес-функції. 

2. Кращі розв’язки (зазвичай близько 5%) копіюються в нову популяцію 

без зміни. Такий принцип запобігає втраті кращих розв’язків і забезпечує 

підвищену збіжність алгоритму. 

3. На основі пропорційного відбору з поточної популяції вибираються два 

розв’язки, які піддаються рекомбінації. Для цього хромосоми батьків 

обмінюються відповідними ділянками. 

4. Отриманий в попередньому пункті розклад може виявитися 

некоректним, наприклад, може не відповідати навчальному плану. В цьому 

випадку можна повторювати операцію рекомбінації до тих пір, поки не буде 

отримано коректний розклад. 

5. Якщо нова популяція сформована, то стара видаляється, після чого 

переходимо до етапу 1. В іншому випадку переходимо до етапу 3. 

Розглянутий алгоритм є не тільки стійким до локальних мінімумів, а й 

завдяки внутрішньому паралелізму, вираженому в роботі не з окремими 

розв’язками, а з цілими класами розв’язків, забезпечує відносно швидкий 

пошук оптимального рішення. 
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К.В. ПІГАРЄВА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

 

Використання інформаційних технологій в традиційній освітній технології 

на прикладі MS PowerPoint 

 

Швидкий розвиток обчислювальної техніки і розширення її 

функціональних можливостей дозволяє широко використовувати комп'ютери 

на всіх етапах навчального процесу: під час лекцій, практичних і лабораторних 

занять, при самопідготовці і для контролю та самоконтролю рівня засвоєння 

навчального матеріалу. Поняття «інформаційні технології навчання» 

розглядали багато діячів науки (М.В. Моісеєва, Є.С. Полат, М.Ю. Буханкіна 

та ін.). Можна сказати, що інформаційні технології – це система методів і 

способів збору, передачі, накопичення, обробки, зберігання, подання та 

використання інформації на основі застосування сучасних комп'ютерних та 

інших технічних засобів. 

В даний час вже є значний список всіляких навчальних програм, до того ж 

супроводжуваних і методичним матеріалом, необхідним вчителю. Природно, 

кожна програма має свої недоліки, проте сам факт їх існування свідчить про те, 

що вони затребувані і мають безперечну цінність. 

В нашій роботі ми розглянемо можливості використання програми MS 

PowerPoint в навчальному процесі. Мета нашого дослідження – не руйнуючи 

традиційну технологію навчання, модернізувати її шляхом використання 

сучасних інформаційних технологій та інноваційних методів навчання. 

MS PowerPoint – один з додатків пакета Microsoft Office, є спеціалізованим 

засобом автоматизації для створення та оформлення презентацій, покликаних 

наочно представити роботи виконавця групі інших людей. Програма забезпечує 

розробку електронних документів особливого роду, що відрізняються 

комплексним мультимедійним змістом і особливими можливостями 

відтворення. 

Будь-який документ MS PowerPoint являє собою набір окремих, але 

взаємопов'язаних кадрів, що називаються слайдами. Кожен слайд в документі 

має власний унікальний номер, що привласнюється за замовчуванням в 

залежності від місця слайда. Послідовність слайдів в документі лінійна. Слайди 

можуть містити об'єкти самого різного типу, наприклад: фон, текст, таблиці, 

графічні зображення тощо [1]. 

Метод проектів повністю реалізується в мультимедійних презентаціях, 

створених за допомогою MS PowerPoint. В якості однієї з форм навчання, 

стимулюючих студентів до творчої діяльності, можна запропонувати створення 

одним студентом або групою студентів мультимедійної презентації в програмі 

PowerPoint, що супроводжує вивчення будь-якої теми курсу. 

При використанні такої технології кожен зі студентів має можливість 

самостійного вибору форми подання матеріалу, компоновки та дизайну слайдів. 
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Крім того, він має можливість використовувати всі доступні засоби 

мультимедіа, для того, щоб зробити матеріал найбільш ефектним [2]. 

Робота над проектом спонукає студента не тільки до глибокого вивчення 

будь-якої теми курсу, а й до освоєння нових програм і програмних продуктів, 

використанню новітніх інформаційних і комунікаційних технологій. 

Безсумнівно, що тут вирішуються багато завдань особистісно-орієнтованого 

навчання. 

Технологія навчання у співпраці (заміна індивідуальних завдань завданнями 

для команди студентів, де кожен виконує свою частину роботи, в залежності від 

власних схильностей та навичок) значною мірою може бути реалізована при 

груповій роботі з використанням комп'ютера та зокрема програми MS 

PowerPoint. Навчальні програми та комп'ютерні моделі, віртуальні лабораторні 

роботи і створення мультимедійних презентацій якнайкраще підходять для 

спільної роботи пар або груп студентів. При цьому учасники роботи можуть 

виконувати як однотипні завдання, взаємно контролюючи або замінюючи один 

одного, так і окремі етапи загальної роботи. 

При виконанні завдань в парах або групах не вимагається однакового рівня 

володіння технічними засобами, в процесі спільної роботи відбувається і 

вдосконалення практичних навичок більш «слабких» в цьому відношенні 

студентів. 

Всі члени робочої групи зацікавлені в загальному результаті, тому 

неминуче і взаємонавчання не тільки по предмету проекту, але й питанням 

ефективного використання комп’ютера та відповідних інформаційних 

технологій [3]. 

Різноманітний ілюстративний матеріал, мультимедійні та інтерактивні 

моделі піднімають процес навчання на якісно новий рівень. Інтерактивні 

елементи навчальних програм дозволяють перейти від пасивного засвоєння до 

активного, так як студенти отримують можливість самостійно моделювати 

явища і процеси, сприймати інформацію нелінійно, а з поверненням, при 

необхідності, до якого-небудь фрагменту, з повторенням віртуального 

експерименту з тими ж або іншими початковими параметрами. 

Таким чином, сучасні педагогічні технології у поєднанні з сучасними 

інформаційними технологіями можуть істотно підвищити ефективність 

традиційної освітньої технології, вирішити поставлені перед освітньою 

установою завдання виховання всебічно розвиненої, творчо вільної особистості. 
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Моделі управління зацікавленими сторонами в процесі реалізації 

стратегії компанії 

 

Стратегічне управління як сфера діяльності націлена на формування та 

підтримку стійких конкурентних переваг компаній в умовах постійного 

загострення конкуренції. Кожна компанія функціонує у взаємодії з численними 

групами і індивідами, тому їх підтримка необхідна при реалізації стратегії. 

Отже, оцінюючи стратегію, бажано враховувати відносини між фірмою і її 

зацікавленими сторонами – давати характеристики цих відносин і, в разі 

необхідності, надавати інформацію про напрямки і засоби управління ними.  

Важливою складовою методології управління проектами є концепція 

стейкхолдерів проекту. Згідно цієї концепції стейкхолдери формують: 

економічне, людське та психологічне оточення окремого проекту. Щоб 

забезпечити вдале завершення проекту команда управління проектом повинна 

ідентифікувати учасників проекту, визначати їх вимоги і очікування, управляти 

впливом стейкхолдерів. 

Досліджуючи еволюцію та сучасний стан теорії стратегічного управління, 

виділено два самостійних підходи до оцінки стратегії, а саме факторний і 

критеріальний [1].  

Факторний підхід дозволяє проникнути в суть стратегії, зрозуміти її 

найдрібніші складові. Це, в свою чергу, дасть стратегу (менеджеру, аналітику) 

можливість брати активну участь у формуванні параметрів стратегії і 

здійснювати на них управлінський вплив. Однак факторний підхід [2] вимагає 

від користувачів значної залученості в стратегічний процес, що передбачає 

високу кваліфікацію, наявність обширної інформації та істотні часові витрати. 

Критеріальний підхід передбачає отримання тільки результуючих оцінок 

стратегії. Для цього використовуються різні критерії. Слабке місце 

критеріального підходу – поверховість, яка обмежує можливість прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень. Тим не менш, сучасний розвиток теорії 

стратегічного управління вказує на незаперечні переваги критеріального 

підходу. Таким чином, актуальним є розвиток критеріального підходу шляхом 

розробки нових методик оцінки стратегії та запровадження нових критеріїв. 

Мета роботи полягає у досліджені підходів до управління позиціями 

зацікавлених сторін для забезпечення успішної реалізації стратегії фірми, 

спираючись на методологію теорії зацікавлених сторін і моделювання 

управлінської діяльності фірми, що пов'язана з прийняттям стратегічних 

рішень, які стосуються її відносин із зацікавленими сторонами.  

Запропонована система моделей (інструментів теорії зацікавлених сторін), 

яка може використовуватися на практиці для оцінки позицій зацікавлених 
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сторін, що дозволяє одержувати оцінку стратегії фірми.  

Ця система включає:  

 модель ідентифікації значущості зацікавлених сторін; 

 модель (концепцію) призми управління; 

 модель вибору стратегій впливу; 

 балансову модель ресурсних відносин; 

 матрицю позицій зацікавлених сторін.  

Модель ідентифікації значимості зацікавлених сторін (модель Мітчелла) 

дозволяє розподіляти зацікавлені сторони по групах в залежності від їх 

значимості з точки зору фірми, а також визначати значимість фірми для цих 

сторін. Члени кожної групи володіють однаковим набором властивостей у 

відносинах з фірмою, що дозволяє робити висновок про характер їх позицій. 

Модель (концепція) призми управління призначена для оцінки місця і ролі 

кожної зацікавленої сторони в стратегії фірми. Вона дозволяє оцінювати, 

наскільки фірма залежить від конкретної зацікавленої сторони в процесі 

реалізації стратегії, і наскільки дана стратегія краща для цієї зацікавленої 

сторони. 

Балансова модель ресурсних відносин дозволяє оцінювати статичну і 

динамічну збалансованість відносин ресурсного обміну між будь-якими 

зацікавленими сторонами в мережі, яку вони утворюють. Дана модель 

пропонує загальну структуру оцінки, а використання кількісних або якісних 

методів залежить від вибору аналітика. 

Матриця позицій зацікавлених сторін дозволяє розподіляти зацікавлені 

сторони на групи в залежності від того, наскільки вони підтримують стратегію 

фірми і наскільки їх підтримка важлива. Дана модель фактично дозволяє 

отримувати комплексну оцінку стратегії на основі приватних оцінок відносин 

між фірмою і її зацікавленими сторонами. 

На основі системи моделей запропоновано підхід для оцінки стратегії 

фірми, який дозволяє впорядкувати використання цих моделей і зв'язати 

отримані з їх допомогою результати в єдину систему оцінки.  

Практична значущість дослідження полягає в тому, що запропоновано 

підходи і моделі, які дозволяють управляти позиціями зацікавлених сторін з 

метою забезпечення реалізації стратегії. Система моделей використовувалась 

для оцінки позицій зацікавлених сторін підприємства ВАТ «Турбоатом», аналіз 

використання запропонованого підходу свідчить про його працездатність. При 

цьому розвиток підходу вимагає проведення його перевірки на основі широких 

емпіричних досліджень. 
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Применение математических методов для проведения процесса 

питания котла ТПП-200-1 

 

Вопрос электроэнергетики в любой стране является одним из основных, 

обеспечивающих комфортное проживание населения. Для удовлетворения 

потребности населения в электроэнергии существует большое разнообразие 

электростанций. В частности, основную долю электроэнергии, производимой 

во всем мире, вырабатывают тепловые электростанции. Их главной задачей 

является эффективная бесперебойная работа для обеспечения нужд населения. 

Общей составляющей всех тепловых электростанций можно назвать 

наличие котла. Важной составляющей обеспечения эффективной работы 

электростанции является такая процедура, как питание котла. В котле ТПП-

200-1 основой оптимального  прохождения процесса питания котла является 

качественная работа регулирующего питательного клапана [1]. Для правильной 

работы клапана собирается информация о давлении поступающего пара и его 

температуре. При анализе этих данных и регулируется положение клапана, 

чтобы обеспечить правильное питание котла ТПП-200-1 [2]. 

В современных условиях время на анализ полученных данных, принятие и 

реализацию решения о регулировке положения питательного клапана может 

оказаться слишком большим, что может привести к аварийной ситуации [3].  

Поэтому, целью работы является разработка такой системы, при которой 

процесс питания котла будет наиболее благоприятным для функционирования 

электростанции. Для этого необходимо, чтобы анализ данных, принятие и 

реализация решения о необходимом положении регулирующего питательного 

клапана в разрабатываемой системе занимали минимальное количество 

времени. 

Для разработки такой системы можно использовать различные 

современные подходы, которые широко применяются для решения схожих 

проблем. К ним можно отнести: 

 подход, основанный на применении классической теории управления; 

 подход, основанный на применении современной теории управления 

(оптимальное управление); 

 подход, основанный на применении нечеткой логики; 

 подход, основанный на применении нейросетевых технологий. 

В данной работе было принято решение использовать нейросетевые 

технологии и нечёткую логику, в частности метод Мамдани. 

Искусственные нейронные сети строятся на принципах организации и 

функционирования их биологических аналогов. Они способны решать широкий 



ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

ISSN 978-966-593-724 (ч. 1) Матеріали конференції, 2015 65 

круг задач распознавания образов, идентификации, прогнозирования, 

оптимизации, управления сложными объектами. Дальнейшее повышение 

производительности компьютеров всё в большей степени связывают с 

искусственными нейронными сетями, в частности, нейрокомпьютерами, в 

основе которых и лежит искусственная нейронная сеть. 

В данной системе предлагается использовать такую модель нейросетей, 

как многослойный персептрон. В этом случае используется нейрон, который 

представляет собой единицу обработки информации в нейронной сети. Для 

определения исходного сигнала нейрона в зависимости от выходного сигнала 

линейной комбинации входных воздействий применяются функции активации. 

Для проведения исследования было решено использовать сигмоидальную 

функцию активации, которая выглядит следующим образом. 

 

)1(

1
)(

ase
sf


       (1) 

 

где α - параметр наклона сигмоидальной функции активации. Изменяя этот 

параметр, можно построить функции с различной крутизной [4]. 

Метод Мамдани нашел применение в первых нечетких системах 

автоматического управления. Был предложен в 1975 году английским 

математиком Е. Мамдани для управления паровым двигателем. 

Метод Мамдани хорошо подходит для решения данной задачи, так как 

система питания котла имеет нечёткую природу. Метод состоит из четырёх 

основных этапов логического вывода: 

 процедура фаззификации; 

 разработка нечётких правил; 

 логический вывод; 

 процедура дефаззификации [4]. 

Для решения получившейся задачи широко применяются различные 

микроконтроллеры, но всё равно процент влияния человеческого фактора 

довольно высок. Чтобы снизить влияние человека на прохождение данного 

процесса необходимо разработать программное обеспечение, основанное на 

указанных математических методах. Это и исследуется в настоящей работе. 
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Аналіз техніки старту та стартового прискорення спортсменок-бігунок 

Харківської області на дистанції 100 м з бар'єрами 

 

Розглянемо бар'єрний біг на дистанції 100 метрів у жінок як цілісну 

атлетичну вправу. Він ділиться на наступні фази: старт, стартовий розбіг до 1-

го бар'єру, подолання бар'єрів, біг між ними і фініш після 10-го бар'єру. Можна 

розглядати бар'єрний біг як аналог спринтерського, де виділення фази старту і 

стартового прискорення, біг по дистанції і фінішування, ефективність старту і 

стартового прискорення визначаються прирощенням швидкості. Як відомо, в 

спринтерському бігу збільшення швидкості досягається у спортсменів різної 

кваліфікації на різних ділянках – чим вище кваліфікація, тим ділянка 

більше [1]. 

 Вивчаючи якість старту і стартового прискорення спортсменок різної 

кваліфікації і різної підготовки, було встановлено, що прирощення 

максимальної швидкості досягається у кваліфікованих спортсменок до 4-го 

бар'єру. В результаті аналізу науково-методичної літератури було встановлено, 

що біомеханічне вивчення старту і стартового прискорення у спортсменок 

різної кваліфікації недостатньо досліджено. Тому, проводячи дослідження 

якості виконання старту і стартового прискорення у бар'єристок Харківської 

області, було виконано порівняльний аналіз виконання цієї частини техніки 

бар'єрного бігу у бар'єристок 2-х груп: у перший групі були провідні 

бар'єристки України, у другій групі – бар'єристки Харківської області. 

Метою нашого дослідження було визначити шляхи подальшого 

вдосконалення спортивної майстерності харківських бар'єристок. Для цього 

були вирішені наступні завдання. 

1. Вивчити просторові, часові та просторово-часові кінематичні 

параметри старту та стартового прискорення у бар'єристок Харківської області і 

найкращих бар’єристок України. 

2. Визначити та проаналізувати критерії технічної ефективності 

бар'єрного бігу у харківських спортсменок. 

3. Узагальнити результати дослідження з метою визначення висновків та 

практичних рекомендацій [2]. 

Результати педагогічного експерименту обробляються за допомогою 

математичної статистики з обчисленням наступних показників:  

- середнього арифметичного показника: 

 

 i ixn
x

n



, (1) 
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- середньоквадратичного показника: 

 

 
2( )i ix x n

n


 


, (2) 

  

- коефіцієнта варіації: 

 

 100%
x


  

, (3) 

 

де х
і – показник  варіації(признак), nі – частота повторень показників варіації в у 

варіаційному ряді [3].
 
 

У підсумку були виконані розрахунки КТЕ1 (коефіцієнту технічної 

ефективності) перших трьох бар'єрів, КТЕ2 бігу між бар'єрами і КТЕ3 різниця 

біга з бар’єрами і звтчайного бігу. 

КТЕ1 = Vпр.бар. / Vм. / Б. → 1,0 швидкість подолання бар'єру поділена на 

швидкість між бар'єрами і він прагне до одиниці. 

КТЕ2 = Vм. / Б. / Vгл. / Б. (30м) → 1,0 швидкість між бар'єрами поділена на 

швидкість гладкого бігу 30 метрів і він прагне до одиниці. 

КТЕ3= Vб/б (35м).- Vгл./б. (35м) → 1,0 – 1,1 від швидкості бар’єрного бігу 

(35м) віднімаємо швидкість гладкого бігу (35м) і він прагне від одиниці до 1,1. 

Математичні обчислення показали, що середнє значення КТЕ становить: у 

висококваліфікованих бар’єристок України КТЕ1=0,9; КТЕ2=0,906, КТЕ3=1,1; 

а у бар’єристок Харківської області КТЕ1=0,766; КТЕ2=0,82, КТЕ3=1,27. 

Визначення коефіцієнтів технічної ефективності показують, що 

бар'єристки Харківської області поступаються бар'єристкам збірної України у 

трьох показниках КТЕ.  

Отриманні результати дозволяють розробити практичні рекомендації щодо 

вдосконалення технічної майстерності харківських бар’єристок . 
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Розробка системи візуального перетворення  

графічної інформації  

 

В даний час розпізнавання об'єктів на цифрових зображеннях із стадії 

лабораторних досліджень перейшло в стадію впровадження в різні комерційні 

проекти. Ведуться дослідження, які роблять можливим визначення не тільки 

окремих об'єктів, але й цілих сценаріїв (відносини між об'єктами), 

представлених на зображенні. В результаті масштабних інвестицій були 

створені ефективні алгоритми та методи ідентифікації образів. Все це говорить 

про значні теоретичні та прикладні досягнення в галузі розпізнавання 

двовимірних образів, які відбулися за останні роки. 

Хоча теоретичні дослідження тривають, в даний час більшість робіт 

спираються на застосування OCR (OCR – Optical Character Recognition) в 

конкретних предметних областях [1]. Оптичне розпізнавання символів – 

механічний або електронний переклад зображень рукописного, машинописного 

або друкованого тексту в послідовність кодів, що використовуються для 

представлення символів в комп'ютері. Розпізнавання широко використовується 

для конвертації книг і документів в електронний вигляд, для автоматизації 

систем обліку в бізнесі або для публікації тексту на веб-сторінці. 

У зв'язку з тим, що кожен об'єкт має свої характеристики та особливості, 

для розпізнавання навіть однакових об'єктів в різних умовах найчастіше 

потрібна розробка спеціальних алгоритмів. Прикладом можуть служити 

алгоритми, що застосовуються для виділення та розпізнавання друкованого 

тексту, які можуть погано працювати в задачі виявлення і розпізнавання облич 

людей на екрані монітора. 

Метою роботи є створення системи розпізнавання образів (символів) на 

графічному зображенні. Для досягнення поставленої мети необхідно створити 

інтернет-сайт, що є реалізацією клієнт-серверної концепції. У процесі 

активного розвитку галузевого застосування штучних нейронних мереж 

(ШНМ) для вирішення завдання безпосереднього розпізнавання образів 

використаний адаптивний метод, що використовує основні переваги ШНМ. 

Процес розробки системи розпізнавання можна умовно розділити на три 

частини: попередня обробка, розпізнавання і постобробка. 

Попередня обробка включає в себе такі етапи реалізації технології як 

знаходження текстової області, розпізнавання і корекція рядків, розпізнавання 

слів і, нарешті, розпізнавання символів. Основний принцип роботи даного 

етапу – аналіз яскравості і контрастності зображення. За складеними умовами 

визначаються межі рядків, слів і, нарешті, символів, при цьому 

використовується схожий аналіз робочої області [2]. Для оптимізації процесу на 
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кожному з етапів проводиться відбраковування помилкових кордонів і 

сегментів. 

Безпосередньо розпізнавання має на увазі створення ШНМ, яка на вході 

буде отримувати результати попередньої обробки, і після їх обробки 

передавати власне рішення на етап постобробки. Для реалізації даного етапу, 

після аналізу найбільш підходящих типів, була обрана багатошарова нейронна 

мережа з навчанням за методом зворотного поширення помилки. Вхідний набір 

даних, на якому мережа повинна бути навчена, подається на вхідний шар 

мережі, і мережа функціонує в нормальному режимі (тобто обчислює вихідні 

дані). Отримані дані порівнюються з відомими вихідними даними для 

розглянутого вхідного набору. Різниця між отриманими і відомими 

(дослідними) даними являє собою вектор помилки. Він використовується для 

модифікування вагових коефіцієнтів вихідного шару з тим, щоб при повторній 

подачі того ж набору вхідних даних відбувалося його зменшення. Процес 

триває аж до отримання результату. 

Етап постобробки відповідає за оформлення та подання результату в 

прийнятному для користувача вигляді шляхом встановлення зв'язків між 

об'єктами.  

Саме збереження результатів демонструє користувачеві можливості OCR. 

Будучи фінальним етапом, збереження дозволяє обробити всю накопичену 

інформацію для отримання оптимального представлення документа, що 

розпізнавався, в будь-якому текстовому форматі [3]. 

У ході роботи була побудована система, здатна розпізнавати текст на 

графічних носіях (фотографії, відскановані документи, тощо). У ході аналізу 

предметної області було вирішено використовувати для цього ШНМ з 

навчанням за методом зворотного поширення помилки в сукупності з методами 

комп'ютерної графіки та алгоритмами збереження результатів. 

Результат використання даного алгоритму показав, що незважаючи на 

трохи більшу погрішність (менше 5%) і чутливість до якості вихідного 

зображення з текстом, розроблений програмний продукт відзначається деякими 

перевагами, в порівнянні з конкурентами. До таких переваг можна віднести: 

роботу в режимі онлайн, високу швидкість обробки даних, низьку вимогливість 

до ресурсів користувача, зручність і простоту у використанні. Все це робить 

його конкурентоспроможним в даній галузі. 
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Разработка программного обеспечения для 3D – моделирования 

пристроенных к зданию конструкций  

 

Трехмерное моделирование – это процесс создания трехмерной модели 

объекта. Условно, процесс создания трехмерного изображения делится на 

следующие этапы:  

 моделирование – создание трёхмерной математической модели (сцены и 

объектов в ней); 

 рендеринг (визуализация) – построение проекции в соответствии с 

выбранной физической моделью; 

 композитинг (компоновка) – доработка изображения; 

 вывод полученного изображения на дисплей или принтер. 

Задача 3D-моделирования – разработать визуальный объемный образ 

желаемого объекта. С помощью трехмерной графики можно и создать точную 

копию конкретного предмета, и разработать новое, даже нереальное, 

представление не существовавшего в природе объекта. 3D-моделирование 

имеет большую популярность, т.к. это позволяет увидеть моделируемые 

объекты, которые можно создать в реальности. 

В настоящее время актуальным является проектирование зданий или 

каких-либо конструкций. Поэтому основной целью данной работы является 

разработка программного обеспечения для трехмерного моделирования 

пристроенных к зданию конструкций. 

Программное обеспечение должно обладать удобным и понятным 

пользователю интерфейсом, который предоставит возможность создать полный 

3D-макет конструкции, пристроенной к зданию. Приложение позволит 

изменять параметры пристройки: наклон крыши, а также цвет настила на ней. 

Пользователь сможет выбрать тип пристройки: полностью застекленный либо 

частично; поставить необходимое количество дверей с любой стороны, если 

есть возможность, и выбрать какой вид, цвет, размер двери более выгоден. 

Созданное приложения 3D-моделирования предоставит пользователю 

возможность пристроить конструкцию (веранду, крыльцо и т.д.), которая будет 

соответствовать необходимым требованиям. После завершения макетирования 

пользователю будет представлена возможность получить чертеж модели, а 

также будет создан прайс-лист, в котором будет перечислен весь список 

строительных материалов, их количество, цена.  

Для облегчения последующей работы пользователя приложение позволит 

сохранять результаты моделирования конструкции и сопровождающую 

документацию локально на компьютере.  



ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

ISSN 978-966-593-724 (ч. 1) Матеріали конференції, 2015 71 

УДК 796.011.3:616-071.2  

 

Л.В. ПШЕНИЧНА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

Н.Ю. БОРЕЙКО канд. пед. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

 

Визначення постави у студентів НТУ «ХПІ» 

 

Правильна постава має велике значення в життєдіяльності людини. 

Постава є одним із головних показників здоров’я. Актуальність теми полягає в 

тому, що у людей з порушеннями постави знижені майже всі фізіологічні 

процеси дихання, кровообігу, порушені адаптивні реакції, що робить їх 

схильними до захворювань легень і серця. Все це свідчить про необхідність 

вирішувати проблему вдосконалення та подальшого розвитку системи 

формування постави у студентів [1]. 

Метою дослідження є обґрунтування і розробка програми корекції 

функціональних порушень постави студентів НТУ «ХПІ». 

Для досягнення мети дослідження були поставлені наступні завдання. 

1. Виявити теоретичні основи формування постави. 

2. Виявити поставу у студентів НТУ «ХПІ» які займаються в секціях 

різних видів спорту. 

3. Розробити педагогічну технологію формування постави у студентів НТУ 

«ХПІ». 

Постава – це звичне положення вертикально розташованого тіла людини, 

обумовлене руховим стереотипом, скелетною рівновагою і м'язовим балансом. 

З морфологічної точки зору постава визначається, по-перше, положенням 

голови, формою хребетного стовпа і грудної клітини, кутом нахилу тазу, 

станом плечового пояса, верхніх і нижніх кінцівок; по-друге, якістю роботи 

м'язів, що беруть участь у збереженні рівноваги тіла. Сучасний темп життя 

заважає нам мати правильну поставу. [2]. 

Аналіз стану проблеми порушень постави у студентів загальних 

спортивних груп дозволив виявити стан їх постави і доцільність її корекції. 

Для визначення характеру порушень постави було проведено візуальне 

обстеження студентів різних секцій НТУ «ХПІ»: саматоскопія (огляд тулуба і 

кінцівок); визначення типу постави і глибини відхилення. Візуальне 

обстеження було проведено по «Карті рейтингу постави» (Хоулі і Френкс, 

2000). Ця карта дозволяє визначити показники постави. У результаті 

дослідження було обстежено 6 груп з різних видів спорту, таких як: легка 

атлетика, баскетбол, боротьба, аеробіка, плавання, спеціальна медична група, в 

кожній групі по 15 чоловік (див. табл. 1). 

До формування постави потрібно підходити системно. Оздоровчий ефект 

проявляється лише тоді коли на всі системи, що складають поставу, впливати 

одночасно через використання педагогічної технології. 

 

 

http://znaimo.com.ua/%D0%A0%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
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Таблиця 1 – Результати дослідження постави у студентів НТУ «ХПІ» 

Секції 

Показники постави, % 

Оцінка 

постави 

Голо

ва 

Пле

чі 

Хреб

ет 

Стег

на 

Гоміл

ки 

Ши

я 

Верхн

я 

части

на 
спини 

Тулу

б 

Живі

т 

Попер

ек 

1.Легка 

атлетика 

Добре 100 60 27 47 87 60 67 60 73 87 

Задовіль

но 
0 40 60 40 13 27 33 33 20 13 

Погано 0 0 13 13 0 13 0 7 7 0 

2.Баскетбо

л 

Добре 100 40 27 33 100 67 33 53 67 80 

Задовіль

но 
0 60 73 67 0 26 67 47 33 20 

Погано 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 

3.Боротьба 

Добре 100 40 40 33 100 47 47 33 47 93 

Задовіль

но 
0 60 60 67 0 53 53 67 53 7 

Погано 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.Аеробіка 

Добре 100 6 47 73 93 40 20 53 67 87 

Задовіль

но 
0 67 47 20 7 60 80 47 33 13 

Погано 0 27 6 7 0 0 0 0 0 0 

5.Плаванн

я 

Добре 100 27 40 27 87 60 33 53 53 60 

Задовіль

но 
0 67 53 73 13 27 60 33 47 40 

Погано 0 6 7 0 0 13 7 14 0 0 

6.Спеціаль
на 

медична 

група 

Добре 100 27 27 60 93 67 40 60 87 67 

Задовіль

но 
0 73 53 27 7 27 27 27 13 27 

Погано 0 0 20 13 0 6 33 13 0 6 

 

Педагогічна технологія складається з чотирьох етапів: інформаційний етап, 

корекційно-формуючий етап, підтримуючий етап, контрольний етап. Кожний 

етап цієї технології має свою мету, завдання, зміст діяльності викладача та 

студента, засоби, методи, та форми їх досягнення.  

Розроблена педагогічна технологія дозволить відслідковувати і вчасно 

коригувати поставу студентів НТУ«ХПІ» відповідними сучасними методами. 
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Методи оцінки конкурентоспроможності товару та послуг у сфері 

флористики  

 

Оскільки на квітковому ринку існує жорстка конкуренція між різними 

видами продукції, це змушує власників боротися за конкурентну позицію та 

підвищувати рівень конкурентоспроможності послуг з флористики, які 

пропонуються споживачу. Проблема якості стосується абсолютно всіх товарів і 

послуг. Особливо гостро це виявляється при переході до ринкової економіки і 

роботи в умовах жорсткої конкуренції.  

В літературі існує декілька підходів до оцінки конкуренто-

спроможності [1]. Основним методом оцінки конкурентних переваг є 

інтегральна оцінка конкурентоспроможності. Інтегральний показник 

конкурентоспроможності товару або послуги є співвідношенням індексів 

технічних і економічних параметрів товару. Проте послуги з флористики є 

специфічним видом продукції, для оцінки конкурентоспроможності якої не 

можуть бути використані загальні методики. Саме тому дослідження є 

актуальним, адже від правильно підібраного методу залежить точність оцінки 

та подальші дії підприємства. 

Метою роботи є розробка методу оцінки конкурентоспроможності послуги 

з флористики. У роботі були використані системний підхід, методи експертної 

оцінки, аналізу і синтезу. Конкурентоспроможність підприємства, що надає 

послуги з флористики можна визначити як спроможність забезпечувати 

пропозицію послуг із флористики найкращим чином, у порівнянні з 

конкурентами, задовольняти вимоги різних сегментів квіткового ринку за умови 

дотримання стандартів якості підприємства та стандартів галузі. Вона 

характеризується наступними параметрами: 

 технічними (параметри відповідності призначенню, нормативні 

параметри, екологічні параметри); 

 економічними (рівень цін, система знижок, рентабельність); 

 організаційними (своєчасність надання послуг, збереження товарів, 

безпека). 

При оцінці конкурентоспроможності послуг із флористики можна виділити 

основні її особливості. Одним із методів оцінки конкурентоспроможності є 

визначення аналогічного показнику абсолютної економічної ефективності 

(тобто відношенням корисного результату до сумарних витрат споживача). 

Конкурентоспроможність оцінюється як окремо на квітковому ринку, так і 

порівняно з іншими видами флористики по співвідношенню «кількість – 

якість – ціна», тобто як виконаний обсяг послуг (з урахуванням інтегральної 

оцінки якості) до витрат споживача. 
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Для оцінки конкурентоспроможності підприємства, що надає послуги з 

флористики необхідно мати достатню кількість об’єктивної інформації, яка може 

бути отримана в ході маркетингових досліджень квіткового ринку. Найбільш 

корисними в такому випадку будуть дані, отримані безпосередньо від споживачів 

послуг із флористики. В якості бази для оцінки конкурентоспроможності по 

відношенню до основних конкурентів, фірма використовує так званий 

«інформаційний лист по конкурентам», який складається з інформації, яка 

отримана в результаті власних досліджень. Потім, за допомогою експертних 

оцінок, кожному параметру присвоюються бали, які згодом складуть основу 

оцінки конкурентоспроможності підприємства. 

Аналіз конкурентоспроможності потребує порівняльної оцінки фірми та її 

конкурентів. Для цього необхідно провести SWOT-аналіз, за допомогою якого 

виявити сильні та слабкі сторони фірми або конкурентів. За результатами аналізу 

сильних та слабих сторін можна побудувати профіль оцінюваного підприємства 

та основних конкурентів. На основі інформації про основних конкурентів та 

досліджуване підприємство, а також аналізу сильних і слабких сторін, складають 

матрицю оцінки конкурентоспроможності підприємства. За допомогою експертів 

оцінюються всі фактори, які характеризують діяльність підприємства, віднесені в 

такі групи: виробництво, менеджмент, маркетинг, послуги, фінанси, персонал. 

Експертна оцінка являє собою усереднену думку експертів (споживачів) по 

кожному досліджуваному показнику, оцінену в балах по дев'ятибальній шкалі. 

Ранг фактора – це вагомість кожного показника. Сума рангів дорівнює 1,0. 

Інтегрований показник являє собою добуток експертної оцінки на ранг 

показника. Коефіцієнт конкурентоспроможності визначається таким чином: 

 

К ККС=Ii / Imax,      (1) 

 

де Ii   інтегрований показник конкурентоспроможності по i-тому підприємству, 

Imax – максимальне значення інтегрованого показника конкурентоспроможності 

по досліджуваному підприємству-конкуренту. 

Висновок про конкурентоспроможність фірми приймається: якщо КККС < 1, 

то досліджуване підприємство є неконкурентоспроможним відносно базового. 

Якщо  КККС > 1, то підприємство, яке оцінюється, є конкурентоспроможним та 

може бути лідером на ринку. 

Проведене дослідження дало змогу адаптувати існуючи методики оцінки 

конкурентоспроможності під специфічний вид продукції, яким є послуга з 

флористики, і виробити єдиний алгоритм, який може бути застосований 

підприємствами квіткового ринку для оцінки конкурентоспроможності своїх 

послуг і оцінки конкурентної позиції підприємства. 
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Порівняльний аналіз систем підготовки студентських команд з тенісу 

в університетах України та США 

 

Безперечним фактом є те, що студентські команди з різних видів спорту у 

багатьох країнах є головним резервом формування національних збірних і 

основних складів професійних клубів. 

Аналіз системи підготовки студентських команд з тенісу у вищих 

навчальних закладах України підтвердив, що вони мають багато слабких місць. 

Саме цим пояснюються невисокі результати вітчизняних спортсменів на 

міжнародних студентських змаганнях. Прикладом найкращої у світі організації 

роботи зі студентськими командами є університети Сполучених Штатів 

Америки. Можливість використання у програмах підготовки команд з тенісу в 

університетах України організаційних і методичних напрацювань 

американських спеціалістів має суттєво підвищити рівень підготовленості 

українських спортсменів [1, 2]. 

Метою роботи було порівняти та проаналізувати ефективність 

тренувальних програм студентських команд з тенісу в університетах України та 

США і розробити інноваційну систему підготовки студентської команди 

НТУ «ХПІ». Експериментальна програма була спрямована на досягнення  

найвищого рівня підготовленості тенісистів до головних змагань року – XI 

літньої Універсіади України. 

У програмі підготовки студентів, які входять до складу груп спортивного 

удосконалення спеціалізації «Теніс» методичної комісії №2 кафедри фізичного 

виховання НТУ «ХПІ» використовується одноциклове річне планування [3]. 

Кожен з семи мезоциклів базової підготовки загальнопідготовчого етапу 

підготовчого періоду складається з чотирьох мікроциклів: двох втягуючих, 

одного ударного та одного відновного мікроціклу. Загалом загальнопідготовчий 

етап підготовчого періоду складається з двадцяти восьми мікроциклів, з яких 

чотирнадцять втягуючих мікроциклів, сім ударних мікроциклів і сім відновних 

мікроциклів.  

Кожен з двадцяти восьми мікроциклів загальнопідготовчого етапу 

підготовчого періоду складається з трьох тренувань. Таким чином, 

загальнопідготовчий етап підготовчого періоду складається з 84 тренувань. 

Кожен з трьох підводящих мезоциклів спеціальнопідготовчого етапу 

підготовчого періоду складається з чотирьох мікроциклів: двох втягуючих, 

одного ударного та одного відновного мікроціклу, крім третього підводящого 

мезоциклу, який складається з трьох мікроциклів: одного втягуючого, одного 

ударного і одного відновного мікроциклу. 
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Дослідження проводилося на спортивній базі Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» (учбово-спортивний 

комплекс №1, тенісні корти   та   легкоатлетичний   манеж). 

Експериментальна група була сформована зі спортсменів, які входять до 

складу груп спортивного удосконалення спеціалізації «Теніс» методичної 

комісії №2 кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ». Ефективність 

розробленої експериментальної програми оцінюється за результатами виступу 

спортсменів, які входили до складу експериментальної групи, на змаганнях з 

тенісу  XI літньої Універсіади України у порівнянні з результатами виступу на 

VII і VIII літній Універсіаді України (змагання з тенісу на IX і X літній 

Універсіаді України не проводилися). 

Згідно з результатами змагань, спостерігається позитивна динаміка 

зростання спортивних результатів. Так, кількість набраних очок командою 

зросла на 13, середня кількість очок на одного спортсмена зросла на 7,6. 

Зростання спортивних результатів склало 23,68%. 

Таким чином, розроблена за сучасними методиками, експериментальна 

програма підготовки тенісистів в НТУ «ХПІ» є ефективною. Для розробки 

експериментальної програми з тактико-технічної і фізичної підготовки 

використовувалось циклічне планування та сучасні інноваційні методики, що 

дало змогу найбільш раціонально використати потенціал спортсменів. 

Пропозиції по удосконаленню навчально-тренувального процесу зі 

збірними командами університетів з тенісу наступні. 

1. Удосконалити календар студентських змагань. Організувати Харківську і 

Всеукраїнську тенісну студентську лігу, у яких змагання проводити між 

університетськими командами за коловою системою. 

2. Раціоналізувати графік проведення тренувань та узгодити його з 

навчальним процесом в університеті. 

3. Встановити взаємозв’язок між успішністю навчання і можливістю 

приймати участь у спортивних змаганнях. 

4. Покращити матеріальне забезпечення університетської команди. 

5. Розширити штатний склад тренерів та технічного персоналу на 

спеціалізації «Теніс». 

Належне здійснення цих пропозицій допоможе втілити в життя 

інноваційну систему підготовки ефективної студентської команди. 
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Розробка системи вейвлет-стиснення графічних зображень  

 

Інтерес до методів цифрової обробки зображень походить з двох основних 

областей її застосування, якими є підвищення якості зображень для поліпшення 

його візуального сприйняття людиною і обробка зображень для їх зберігання, 

передачі і представлення в автономних системах машинного зору. Щодня 

величезна кількість інформації запам'ятовується, перетворюється і передається 

в цифровому вигляді. Оскільки значна частина таких даних є, по суті, 

графічною або відеоінформацією, вимоги до пристроїв зберігання і засобів 

зв'язку стають все більш складними. Таким чином, значного практичного і 

комерційного інтересу набувають засоби стиснення даних для їх передачі або 

зберігання. 

Вейвлети і вейвлет-перетворення є порівняно новими засобами обробки 

зображень [1], причому коло завдань, для вирішення яких вони застосовуються, 

нестримно розширюється. Вейвлет – математична функція, що дозволяє 

аналізувати різні частотні компоненти даних. Неповний список напрямів, які 

допускають підхід з позицій вейвлет-аналізу, включає завдання зіставлення, 

реєстрації, сегментації, придушення шумів, поліпшення, стиснення 

морфологічного аналізу і обчислювальної томографії. 

Метою даного дослідження є розробка математичного та програмного 

забезпечення для обробки растрових зображень з використанням вейвлетів. 

Об’єктом дослідження є стиснення та відновлення растрових зображень. 

Предметом дослідження є методи стиснення зображень із застосуванням 

вейвлетів.  

Поставлена мета досягається рішенням комплексу наступних 

взаємопов’язаних задач: розгляд галузей застосування алгоритмів стиснення і 

відновлення зображень; розгляд існуючих методів стиснення та відновлення 

растрових зображень; аналіз існуючих методів з використанням вейвлет-

перетворення; вибір ефективних типів вейвлетів; розробка методів і алгоритмів 

з використанням вейвлет-перетворення; аналіз та порівняння швидкодії 

запропонованих методів. 

Існує два напрями, в яких можна діяти, щоб покращити коефіцієнт 

стиснення при вейвлет-кодуванні зображення [2]. Перший – це зберігання 

самих коефіцієнтів, а другий – це кодування інформації про розміщення 

коефіцієнтів. 

Методи стиснення значень коефіцієнтів включають наступні. 

1. Скалярне квантування, як однорідне, так і неоднорідне. 

2. Прирівнювання найменших коефіцієнтів нулю і квантування 

коефіцієнтів, що залишилися. Це форма неоднорідного квантування. До 
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нульових коефіцієнтів може бути застосоване кодування довжин 

послідовностей. 

3. Ентропійне кодування коефіцієнтів. 

Методи стиснення інформації про розміщення коефіцієнтів включають [3]: 

1. Квантування коефіцієнтів на місці. Стиснення відбувається за рахунок 

більш низького бітрейта квантування. Цей метод може поєднуватись з 

кодуванням довжин послідовностей. 

2. Запам’ятовування інформації про розміщення (тобто номера строк і 

стовпців) разом зі значеннями коефіцієнтів. Це можливо тільки якщо кількість 

коефіцієнтів, що залишилися, невелика. 

3. Використання двійкової карти значимостей. Це структура з 1 бітом на 

кожний коефіцієнт. Значення «1» показує значущий коефіцієнт, а значення «0» 

показує коефіцієнт, якого квантували до значення «0».  

4. Використання структури нуль-дерева вейвлета.  

Програмне забезпечення, створене в результаті науково-дослідної роботи, 

дозволяє користувачеві стискати та відновлювати растрові зображення. Дана 

програма представляє собою інструмент для наглядного стиснення зображень 

за допомогою різних вейвлетів. В роботі реалізовано три типа вейвлетів: прості 

(Хаара), D4-вейвлет Добеші та D6-вейвлет Добеші. 

В якості приклада проведемо експеримент для тестового зображення, 

застосувавши три типи вейвлетів: прості (Хаара), D4-, D6-вейвлети Добеші. Для 

даного досліду будемо зберігати 10% коефіцієнтів вейвлетів; для кожного типу 

вейвлет-перетворення застосуємо алгоритм з нуль-деревом та закодуємо 

зображення, зберігаючи окремо результат з 8-ма, 10-ма та всіма бітовими 

площинами. 

Можна побачити, що найкращі результати дає вейвлет Добеші-6. Це 

являється закономірним висновком, так як для повної реконструкції сигналу 

можуть застосовуватися лише ортогональні вейвлети, а вейвлету Хаара 

притаманна «негладкість». Вейвлети Добеші мають наступні корисні 

властивості: ортогональність, компактний носій (тобто середнє значення 

функції рівне нулю і функція швидко убуває на нескінченності). 

Хоча для багатьох зображень вейвлети Добеші забезпечують кращу 

продуктивність стиснення, проте не завжди ця перевага може бути значною. 

Оптимальний вибір вейвлету залежить від самого зображення. Вейвлети 

Добеші добре підходять для зображень, що мають великі гладкі області.   

Наприклад, сегменти зображень приблизно однакового тону або лінійно 

змінного тону будуть стискуватися за допомогою цих вейвлетів найкраще. 
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Задача оцінки фінансового стану комерційного банку 

 

На сучасному етапі економічного розвитку багато суб'єктів ринку 

користуються послугами комерційних банків. Банк може надавати кредити 

підприємствам і організаціям різних галузей народного господарства й іншим 

банкам, фінансовим компаніям і населенню. Через велику кількість показників, 

що впливають на ефективність роботи банку, які можуть носити суперечливий 

характер, суб'єкту ринку важко однозначно визначити стан банку. Отже 

необхідно провести аналіз фінансового стану банку. 

Фінансовий стан – узагальнююча, комплексна характеристика банку, яка 

відбиває рівень дотримання банком у своїй діяльності ряду обмежень, 

встановлених Центральним банком. Результатом проведення аналізу 

фінансового стану є оцінка фінансового стану [1].  

Метою роботи є отримання оцінки фінансового стану комерційного банку 

для визначення ефективності роботи банку, його платоспроможності та 

ступеню його надійності. 

Необхідно провести процес отримання оцінки фінансового стану 

комерційного банку для виявлення залежності його оцінки фінансового стану 

від показників, що наведені у звітах, встановлених Центральним банком. Для 

цього необхідно розробити математичне та алгоритмічне забезпечення, що 

грунтується на використанні теорії розпізнавання образів [2].  

Програмне забезпечення для отримання оцінки фінансового стану 

комерційного банку має бути розроблено з використанням мови програмування 

С# на платформі .NET, оскільки ця платформа зручно взаємодіє з Web-

сервісами, а також надає зручні засоби для роботи з СУБД MS SQL.  

За допомогою розробленого програмного забезпечення необхідно провести 

контрольні розрахунки. На основі аналізу результатів розрахунків, отриманих 

за допомогою розробленого програмного забезпечення, отримаємо оцінку 

фінансового стану комерційного банку. 

Таким чином, ми отримаємо оцінку фінансового стану комерційного банку, 

яка відображає ефективність його роботи, ступінь його надійності. 

Представляючи інформацію у зручному, зрозумілому для суб'єкта ринку виді, 

вона може виступати як основа для прийняття управлінських рішень. 
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Применение методики скоринга к задаче формирования 

портфеля ценных бумаг 

 
В современных условиях время на принятие и реализацию решения в 

биржевой торговле иногда измеряется несколькими минутами, в то время как 

объем данных фондового рынка значительно превышает возможности человека 

по обработке и анализу информации. Все это свидетельствует о необходимости 

периодического пересмотра, обновления и совершенствования процедур и 

методов принятия оптимальных биржевых решений на основе использования 

эффективных математических методов и информационных технологий с 

учетом особенностей стран и их фондовых рынков. 

В отличие от развитых фондовых рынков зарубежных стран, ценные 

бумаги, прежде всего акции подавляющего большинства приватизируемых 

предприятий, котирующихся на фондовых биржах Украины, как правило, не 

имеют своей рыночной предыстории. Даже на вторичном биржевом рынке эти 

акции, за немногими исключениями, не находятся в постоянном 

обращении, как это имеет место в мировой практике. Это объясняется очень 

малым пока сроком существования украинского рынка ценных бумаг по 

мировым меркам.  

 В этих условиях актуальным является использование методики оценки 

инвестиционной привлекательности ценных бумаг, позволяющей использовать 

текущую (а не историческую) ценовую статистику совместно с отчетностью 

эмитентов. 

Такую возможность дает использование одной из разновидностей  

финансового анализа – скоринг ценных бумаг. Скоринг ценных бумаг – это 

процесс оценивания инвестиционной привлекательности, построения рейтинга 

и выделения инвестиционных классов ценных бумаг в пределах однородной 

группы на основе расчета комплексного оценочного индекса для каждой 

ценной бумаги, учитывающего все факторы, которые влияют на выгодность 

инвестиций в нее согласно степеням значимости данных факторов [1]. 

Математическая модель скоринга ценнных бумаг имеет вид (1) и 

обеспечивает учет всех факторов, прямо и косвенно влияющих на 

привлекательность ценной бумаги, в том числе ликвидности и 

фундаментальных показателей деятельности эмитентов. 
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где J  – показатель инвестиционной привлекательности ценной бумаги; 
retp  – степень значимости для инвестора доходности; 
riskp  – степень значимости для инвестора риска; 
Lp  – степень значимости для инвестора ликвидности; 
ret

iX  – нормированные значения показателей, влияющих на доходность; 
risk

iX  – нормированные значения показателей, влияющих на риск; 
L

iX  – нормированные значения показателей, влияющих на ликвидность; 
retN  – количество показателей, влияющих на доходность; 
riskN  – количество показателей, влияющих на риск; 
LN  – количество показателей, влияющих на ликвидность; 

L

i

risk

i

ret

i ppp ,, – степень значимости i-ого показателя соответствующей группы. 

Терпимость к риску в модели скоринга ценных бумаг выражается через 

степени значимости доходности, риска и ликвидности [2]. Например, для 

консервативного инвестора, предпочитающего вкладывать деньги с меньшим 

риском, но и в менее доходные ценные бумаги соотношение степеней 

значимости доходности, риска и ликвидности может выглядеть следующим 

образом –
ret

i

L

i

risk

i ppp  , для агрессивного инвестора –
risk

i

L

i

ret

i ppp  .  

Получаемый в результате скоринга показатель инвестиционной 

привлекательности является основой построения рейтинга ценных бумаг, 

выделения в нем инвестиционных и неинвестиционных классов, портфельной 

оптимизации. 

Преимуществами данной методики является учёт: 

 - многочисленных факторов внешней среды, ценовых характеристик 

ценных бумаг и ликвидности, предпочтений инвестора;  

- возможность применения на слаборазвитых фондовых рынках с низкой 

волатильностью; простота обработки данных;  

- независимое рассмотрение доходности и риска;  

- наличие процедуры исключения из рассмотрения непривлекательных для 

инвестиций ценных бумаг.  

Методика позволяет в режиме реального времени оценивать возможные 

варианты структуры портфеля ценных бумаг с точки зрения инвестиционной 

привлекательности и получать оптимальные инвестиционные решения, что и 

обуславливает актуальность применения данной методики в портфельной 

оптимизации. 
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Організація виробництва диспергаторів 

 

Економічно найбільш значущою складовою частиною паливо-

енергетичного комплексу нині є нафтогазовий комплекс. Нафтогазовий 

комплекс включає нафтогазодобувну, нафтогазопереробну, нафтогазохімічну 

галузі промисловості, а також різні галузі транспорту, газового конденсату, 

природного газу та продуктів їх переробки [1]. 

Проект, що розглядається в даній роботі, передбачає розробку і 

налагодження технології та обладнання, що використовується в циклі 

переробки нафти, з метою поліпшення якості вихідної сировини і підвищення 

виходу продуктів переробки. Диспергатор є пристроєм, що забезпечує 

гідромеханічну (гомогенізаційну) обробку палива для якісного поліпшення 

структури і однорідності мазуту і отримання дрібнодисперсної водо-мазутної 

емульсії. Установка диспергатора перед мазутними насосами значно підвищує 

надійність їх роботи, так як запобігає потраплянню великих водяних включень 

у робочі органи насосів. Застосування диспергаторів при переробці нафти 

сприяє збільшенню виходу світлих нафтопродуктів. Питання підвищення 

ефективності переробки нафтопродуктів та поліпшення якості продуктів на 

виході є актуальним і зачіпає інтереси як виробників, так і покупців. Саме тому, 

вирішенням даної проблеми займаються багато підприємств. Організація 

процесу розробки диспергаторів буде проведена на базі Науково-прикладного 

колективного підприємства «Механіка» (НТУ «ХПІ», відділення механіки та 

машинобудування м. Харкова) під керівництвом Ковалюха Р.В. 

Головною метою даної роботи є розроблення детального плану організації 

виробництва  та проведення фінансових розрахунків, що надасть достатньо 

інформації для вирішення питання: чи варто запускати даний проект. Для 

організації виробництва необхідно розробити детальний план для 

передінвестиційної, інвестиційної фази і фази безпосереднього виконання 

проекту [2].  

Для початку роботи цеху по розробці диспергаторів, орендовані 

приміщення планується відремонтувати та забезпечити їх необхідним 

електропостачанням, після чого необхідно провести закупку устаткування та 

інструментів, також планується розробити стенд для обкатки диспергаторів та 

перевірки їх технічних характеристик. Після проведення підготовчих робіт 

планується перехід до безпосереднього виготовлення апаратів. Для початку 

виготовлення необхідно замовити та доставити матеріали та складові 

диспергатора. Замовлення деталей для диспергаторів буде доручено  

дослідному заводу «Молния», що створено на території НТУ «ХПІ» за участі 

робітників кафедри «Обробка металів тиском». 
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У підготовчому періоді було спочатку проведено огляд ринку, конкурентів 

(КОМ-ІНВЕСТ, «СпецНефтеХимМаш», «Пищмаш сервіс») та подібної 

продукції, вивчення головних їх переваг та недоліків. Далі розроблено план 

маркетингу, необхідний для розробки стратегії в рекламній сфері, при якій 

вироблений продукт буде представлений потенційним клієнтам. Для цього 

будуть задіяні такі процедури: розробка власного сайту, виготовлення буклетів, 

розміщення банерів в Інтернеті, розсилка листів на підприємства, участь у 

конференціях і семінарах, участь у виставках. Для найбільш ефективного 

розподілу ролей на підприємстві необхідно розробити організаційну структуру. 

Керівником підприємства, що розглядається, є директор, в його 

підпорядкуванні заступник директора. На наступному рівні структури: 

бухгалтер, головний інженер (та його команда в складі чотирьох інженерів) та 

головний оператор (та його бригада в складі чотирьох операторів). Дана 

команда є кваліфікованою та має досвід роботи в даній сфері. Для запуску 

кожного виробництва необхідно чітко та детально розрахувати фінансові 

показники, що допоможуть розглянути виробництво з економічної точки зору, 

тобто виявити, чи буде проект прибутковим і коли зможе окупити всі витрати 

та погасити заборгованості [3]. У фінансовому плані були проведені розрахунки 

доходів і витрат у проекті.  Отже, ми маємо наступні проектні показники. 

  Сумарні витрати за проектом складають 758 100 грн. З них позикові  

кошти – 350 000 грн, власні кошти – 408 100 грн. 

  Чистий приведений грошовий потік  для власного капіталу( NPV) при 

ставці дисконтування 15% – 830800 грн., та для всього інвестованого 

капіталу(NPV) при ставці дисконтування 15 % – 94700 грн. 

  Внутрішня норма рентабельності проекту для власного капіталу (IRR) – 

69 %, для всього позикового капіталу (IRR) – 61 %.                                                                                                                  

 Термін окупності проекту для власного капіталу – 24 місяці.                                                                                                      

  Термін окупності проекту для всього інвестованого капіталу – 27 місяців.                                                       

Після детального планування організації виробництва та проведення 

фінансових розрахунків було отримано підтвердження, що проект має 

потенціал з точки зору попиту на ринку та має позитивні фінансові показники, 

що підтверджує прибутковість даного виробництва та спроможність 

підприємства виплатити позикові кошти. 
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Задача оценки эффективности инвестиционных проектов 

 

Исследование проблем инвестирования всегда находилось в центре 

внимания экономической науки. Это обусловлено тем, что инвестиции 

затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, определяя 

процесс экономического роста в целом.  Оценка эффективности инвестиций 

представляет собой наиболее ответственный этап в процессе принятия 

инвестиционных решений. От того, насколько объективно и всесторонне 

проведена эта оценка зависят сроки возврата вложенного капитала и темпы 

развития фирмы, компании, страны в целом. 

Целью нашей работы является разработка алгоритма решения задачи 

оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Для оценки эффективности инвестиций были выбраны следующие 

показатели: чистый приведенный доход (даёт наиболее обобщённую 

характеристику результата инвестирования, т.е. его конечный эффект в 

абсолютной сумме), индекс доходности (представляет собой отношение суммы 

денежного потока к сумме инвестиционных средств, направляемых на 

реализацию инвестиционного проекта), период окупаемости (базируется на 

денежном потоке с приведением инвестируемых средств и суммы денежного 

потока к настоящей стоимости); внутренняя норма доходности 

(характеризует уровень доходности конкретного инвестиционного проекта). 

В качестве методов решения задачи выбора рационального 

инвестиционного проекта были выбраны методы анализа иерархий и полезной 

стоимости альтернатив. При использовании метода полезной стоимости 

альтернатив стремятся определить степень достижения отдельных целей 

посредством ряда инвестиционных объектов, указывая их в форме частичной 

полезной стоимости и сводя в единичную полезную стоимость для каждой 

альтернативы с присвоением весов критериям. 

В методе анализа иерархий относительная значимость различных 

количественных и качественных критериев определяется в отдельности для 

каждого вышестоящего элемента путём сопоставления пар. Затем определяется 

общий показатель, отражающий относительную значимость или выгодность 

альтернатив в отношении совокупной иерархии и тем самым главной цели. 

Для поставленной задачи был разработан алгоритм решения задачи с 

параллельным применением двух методов. 

Полученные результаты позволяют эффективно решать задачу оценки 

эффективности инвестиционных проектов и таким образом повысить 

результативность процесса инвестирования в экономику Украины. 
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УДК 004.942 

 

Я.А. ЧИРВА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

І.І. БАБИЧ, асист., НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

 

Розробка інформаційної системи прогнозування динаміки 

фондових ринків 

 

Щодня на фондових ринках України та світу перед інвесторами постає 

задача прийняття рішення про оптимальне вкладення власних фінансових 

ресурсів в ті чи інші цінні папери. Але процес торгівлі на фондовому ринку 

характеризується великим ступенем ризику та невизначеності із-за швидких 

динамічних змін котирувань цінних паперів. Тому для вдалого вкладення своїх 

коштів інвесторам доводиться використовувати різноманітні сучасні підходи та 

методи аналізу котирувань цінних паперів та прогнозування їх цін на майбутні 

періоди. У зв’язку з цим виникає актуальна задача розробки прикладного 

інструментарію, який би дозволив інвестору отримати прогноз динаміки зміни 

вартості цінних паперів на фондовому ринку України на коротко та середньо-

строкову перспективу. 

Аналіз сучасних публікацій показав, що в теперішній час для вирішення 

задачі прогнозування динаміки цінних паперів використовуються різноманітні 

підходи та методи: економічне моделювання, технічний та фундаментальний 

аналіз, інтелектуальний та азартний підхід [1]. Найбільш поширеним у 

застосуванні підходом із зазначеного переліку є технічний аналіз на базі 

штучних нейронних мереж. Його популярність обумовлена великою кількістю 

інформації щодо ринкових котирувань за великий період часу та можливістю 

легкого доступу до даної інформації.  

Головним принципом технічного аналізу є вивчення процесу цінових 

коливань в минулому, аналіз цінової поведінки та подальше передбачення 

цінового руху в майбутньому. В технічному аналізі рух ринку прийнято 

характеризувати такими термінами як циклічність та хвилеподібність. 

В основі розробленої інформаційної системи прогнозування динаміки 

фондових ринків була покладена нейронна мережа на базі багатошарового 

персептрону зі зворотним поширенням помилки [2]. Кількість входів і 

прихованих шарів в мережі є динамічною, що дозволяє здійснити 

експериментальний підбір її оптимальної структури для кожного окремого 

фінансового інструменту. Даний вид нейронної мережі є найбільш 

оптимальною архітектурою для даного класу задач, оскільки прогнозування 

фінансових часових рядів ґрунтується на фундаментальному припущенні – 

заміні екстраполяції апроксимацією. Для навчання нейронної мережі 

використовується алгоритм зворотного поширення помилки. 

Розроблена інформаційна система має клієнт-серверну архітектуру. Її 

програмна реалізація була здійснена на базі платформи Java SE з 

використанням середовища розробки (IDE) Eclipse. Управління та збереження 
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інформації клієнтського додатку було реалізовано за допомогою СУБД 

MySQL 5.5. Інформація щодо котирувань українських підприємств береться з 

веб-серверу Української Біржі [3]. 

Розроблена інформаційна система дозволяє інвестору прогнозувати 

динаміку змін котирувань цінних паперів на основі існуючих статистичних 

даних. Для цього інвестору необхідно обрати цінні папери зі списку, ввести 

параметри задовільної помилки прогнозування для нейронної мережі та обрати 

тривалість прогнозування. Після цього для кожного з обраних цінних паперів 

буде проведено навчання нейронної мережі на основі даних котирувань з веб-

сервера Української Біржі та здійснено прогнозування на обраний проміжок 

часу. Результати прогнозування можна буде переглянути як в табличному, так і 

графічному вигляді.  

Однією із особливостей даної інформаційної системи є те, що вона на базі 

результатів прогнозування також дозволяє інвестору вирішити задачу 

оптимального розподілу власних коштів шляхом формування портфеля цінних 

паперів, який би був збалансованим консервативним, тобто з найменшим 

ризиком. Так, інвестор має змогу побудувати два портфелі цінних паперів: один 

портфель на основі моделі Марковіца, інший – Шарпа [4]. Сформовані на 

основі зазначених моделей оптимальні портфелі цінних паперів відображають 

оптимальний розподіл наявних коштів інвестора між відібраними до портфеля 

цінними паперами при умові отримання прибутку не менше заданого рівня з 

мінімальним ризиком.    

Вся інформація щодо отриманих прогнозів та оптимальних портфелів 

цінних паперів зберігається в базі даних інформаційної системи. В системі 

також передбачена можливість експорту результатів у формати .pdf та .xls.  

За допомогою розробленої інформаційної системи було побудовано 

прогноз динаміки зміни котирувань акцій п’яти великих українських 

підприємств на найближчі 6 місяців: 1) ПАТ «Укрнафта»; 2) ВАТ 

«Полтавський ГЗК»; 3) ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»; 4) 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»; 5) ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». 

Навчання нейронної мережі було здійснено на основі даних про 

котирування акцій зазначених підприємств за 2009-2014 рр. Середня похибка 

прогнозування на перевірочному періоді склала 5 %. 
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СЕКЦІЯ 2. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МЕХАНІЦІ І 

СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ 
 

УДК 534.1  

 

Д.Є. АНДРУШКЕВИЧ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

 

Дослідження коливань пластини з композиційного матеріалу 

 

Композиційні матеріали дали поштовх для нового розвитку у всіх галузях 

науки, техніки, промисловості, і є невід'ємною частиною життєдіяльності. 

Композиційні матеріали - це матеріали,які складаються з двох або більше 

компонентів (роздільних волокон та матриці різних матеріалів), що в свою 

чергу придає їм унікальні властивості, які не притаманні ні одному з матеріалів 

поодинці. 

Для дослідження коливань композиційного матеріалу використовувалася 

прямокутна пластина із склопластику. Необхідно відмітити, що відповідно до 

класифікації за методами виготовлення композиційного матеріалу, 

склопластику залежать його характеристики [1].  

Склопластики - полімерні композиційні матеріали, армовані скляними 

волокнами, які формують з розплавленого неорганічного скла. Характеристики 

даного матеріалу: густина ρ=1900 кг/м
3
, модуль Юнга Е=5.5·10

10 
Па, коефіцієнт 

Пуассона υ=0.2, логарифмічний декремент коливань δ=10 %. 

Дана задача ускладнена для рішення аналітично. Тому використовувався 

програмний комплекс ANSYS, на основі скінчено елементної моделі. 

Використовувався оболонковий скінченний елемент SHELL 63. 

В рішенні задачі розкладення по коливанням власних частот і форм 

здійснюється у модальному аналізі,в розділі QRDamped, де використовується 

лише лінійна постановка задачі. Демпфуючі властивості в ANSYS задаються 

двома способами (1): 

 

,                                             (1) 

 

де α та β це константи в'язкості, а та  - це матриці мас та жорсткості 

відповідно [2]. 

В довідниках наведено логарифмічний декремент коливань, для 

розрахунків його необхідно перерахувати згідно з критичною частотою без 

в'язкості. [3] по формулам (2): 

 

 

                                                  (2) 
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де  - частота в Гц, 𝜉 - коефіцієнт перерахунку для в'язкості. 

В результаті рішення задачі були отримані дані, що представлені в 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Власні частоти пластини  

Номер 

властної 

форми (k) 

Власна частота 

без 

демпфування 

Показник 

експоненціальн

ого спаду (γ) 

Власна частота з 

демпфуванням 

(Ω) 

Константа 

в'язкості(β) 

10
-4 

1 179,85 -2,865 179,83 0.28193 

2 184,65 -2.9415 184,63 0.27460 

3 409,45 -6.5225 409,4 0.12383 

4 421,86 -6.7200 421,8 0.12019 

5 504,32 -8.0335 504,25 0.10054 

6 566,23 -9.0199 566,16 0.08954 

 

Відповідно дане рішення можливо записати в вигляді асимптотичних 

коливань (3), які наближаються до положення рівноваги: 

 

,                              (3) 

 

де та  - константи потребуючі визначення, k - номер власної форми 

коливань [4]. 

В роботі було отримано рішення власних форм та частот коливань в 

пластині із склопластику з ярко вираженими демпфуючими властивостями. На 

основі аналізу існуючих теоретичних та експериментальних досліджень видно, 

що лінійна постановка задачі має місце бути при вирішенні завдань з в'язкістю, 

не вдаючись до побудови складної реологічної моделі. 

 
Список літератури: 

1. Справочник по конструкционным материалам: Справочник  /Б. Н. Арзамасов, Т. В. 

Соловьева, С. А. Гереасимов и др.- М.: Из-тво МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 640с.  

2. http://csi-ansys.com 

3. Nanda B. K. Damping of composite material structures with riveted joints / B. K. Nanda // 

режим дотупу: http://ethesis.nitrkl.ac.in/3775/1/Nikhil-108ME053.pdf, 11.12.2014, p. - 29. 

4. Бабаков И. М. Теория колебаний:учеб. пособие / И. М. Бабаков. - 4-е изд., испр. - М.: 

Дрофа,2004. - 591с. 



ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

ISSN 978-966-593-724 (ч. 1) Матеріали конференції, 2015 89 

УДК 539.3 

 

Р.В.БОЙКОВ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

В.Н. ГРИЩЕНКО, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

 

Компьютерный анализ уравновешенности коленчатого вала дизеля на 

этапе проектирования 

 

Проблемы прочности и динамики занимают значимое место при 

проектировании машиностроительных конструкций, с различными по 

назначению и конструктивными особенностями. 

Коленчатый вал, как один из наиболее ответственных и дорогостоящих 

конструктивных элементов ДВС, относится к данной проблеме в полной мере. 

Современные дизели развиваются со стойкой тенденцией увеличения удельной 

мощности и снижения габаритов, за счет увеличения цикловой подачи топлива 

и быстродействия. Составляющая динамической нагрузки связана с силами 

инерции движущихся и вращающихся неуравновешенных масс. Снижение 

нагрузки от неуравновешенности, может быть достигнуто путем 

предварительной балансировки быстродвижущихся деталей машин. 

На примере коленчатого вала дизеля, в работе предложен метод 

уравновешивания как  жесткого так и гибкого ротора в ПК ANSYS, который 

имеет неуравновешенность по электронному чертежу. 

Суть метода в параметрическом моделировании формы коленчатого вала 

и расчете НДС. При варьировании геометрии коленчатого вала, относительно 

выбранных параметров, вычисляются координаты центра масс, центробежные 

моменты и реакции опор: Xc,Yc,Ixz,Iyz,R1x,R1y,R2x,R2y. Создаются функционалы, 

содержащие геометрические и силовые переменные коленчатого вала, для 

последующей минимизации.  

 
Рис. 1 – Геометрическая модель коленчатого вала дизеля 

 

Результаты исследования показали уменьшение реакций в опорах на три 

порядка, что значительно снизило динамическую нагрузку от 

неуравновешенности, а также что предложенная методика может быть 

использована в качестве предварительной компьютерной балансировки на 

этапе проектирования. 
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Спосіб калібрування акселерометричного вимірювального модуля  

 

В даний час для вирішення завдань наведення, навігації і управління 

рухомими об'єктами все більш широке застосування знаходять 

акселерометричні вимірювальні модулі, побудовані на недорогих датчиках 

низького і середнього класу точності, наприклад мікромеханічних 

акселерометрах. Такі модулі, використовувані на динамічних об'єктах з 

невеликим часом функціонування, можуть розглядатися, як альтернатива 

безплатформенним інерціальним системам, що мають в своєму складі як 

акселерометри, так і гіроскопи . 

Питання проектування, калібрування та ефективного використання 

акселерометричних вимірювальних систем до теперішнього часу розроблені не 

досить повно. Зокрема, в [1] показано, яким чином за вимірюваннями 

надлишкового (не менше 6) числа акселерометрів можна оцінювати не тільки 

вектор лінійного, а й вектор кутового прискорення системи координат, 

пов'язаної з об'єктом. Однак для ефективності такої оцінки необхідно досить 

точно знати розташування акселерометрів всередині модуля, включаючи 

орієнтацію їх осей чутливості, оскільки технологія збірки інерційних модулів 

на мікромеханічних датчиках не дозволяє забезпечити бажаний напрям осей 

чутливості акселерометрів точніше одного градуса. 

У даній роботі була розглянута задача визначення в лабораторних умовах 

систематичних похибок акслерометричного вимірювального модуля з метою їх 

алгоритмічної компенсації або, іншими словами, завданнями калібрування. 

Методи стендового калібрування інерційних модулів взагалі і блоку 

акселерометрів, зокрема розглядаються в [2]. У більшості випадків вирішується 

завдання визначення зміщення нуля і масштабних коефіцієнтів акселерометрів. 

У меншій мірі розглянуті питання визначення параметрів неспіввісності 

вимірювальних і базових осей модуля. І, нарешті, взагалі не розглядалася 

задача визначення місця розташування акселерометрів в модулі, актуальність 

якої випливає з специфіки застосування акселерометричного вимірювального 

модуля [1].  

Завдання калібрування вирішується для кожного акселерометра окремо, 

маючи до уваги , що фактичне розташування акселерометра в базовій системі 

координат відрізняється від номінального на невідому величину  і 

визначається радіус-вектором , а фактичному направленню осі 

чутливості відповідно відповідає вектор 

, також 
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відмінний від номінального. У цьому випадку фактичне вимірювання 

акселерометра в момент часу  може бути представлено формулою (1): 
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 –  істинне лінійне прискорення в момент часу ; 
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 – істинне значення вектора кутової швидкості та кутового 

прискорення в момент часу ; 

 – невідома постійна систематична похибка вимірювання 

акселерометра; 

 –  випадкова похибка з нульовим середнім. 

У результаті реалізації методу калібрування отримані залежності оцінок 

шуканих параметрів від часу накопичення даних для кожного акселерометра 

окремо, результати для одного із них представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Знайдені похибки встановлення акселерометра 

 

Отримані результати показують, що похибка калібрування акселерометрів 

в розглянутих умовах не перевищує 6 
310

 м по кожній компоненті радіус-

вектора положення акселерометра, параметри неспіввісності вимірювальних 

осей і осей базової системи координат визначені з помилкою до 2 кутових сек., 

похибка визначення зміщення нуля - не більше 3 
310 м/с

2 
. 
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Розробка комп'ютерної системи для моделювання мікроструктури 

матеріалу за допомогою розбиття Вороного 

 

Одним із широко використовуваних методів для розрахунку фізичних 

властивостей матеріалу є усереднення окремих властивостей кристалів з 

функцією розподілу орієнтацій(ФРО). Тим не менш, обмеження в застосуванні 

процедур усереднення для реальних матеріалів досі невідомо. Кількість зерен 

не впливає на математичне визначення в ФРО, тим не менш, інтуїтивно ясно, 

що процедура усереднення передбачає «велику» кількість зерен. У даній роботі 

пропонується змоделювати мікроструктуру зерна відповідно до підходу 

Вороного і тривимірних випадкових поворотів. 

Для побудови мікроструктури зерен було використано бібліотеку Voro++. 

Вона складається з декількох C ++ класів, які можуть бути побудовані як 

статична бібліотека. Утилітою командного рядка (gnuplot) можна 

використовувати більшість можливостей коду. Voro++ є бібліотекою для 

проведення тривимірних розрахунків тесселяції Вороного. Відмінною 

особливістю бібліотеки є те, що вона виконує обчислення на основі зерен, 

обчислення зерна Вороного для кожної частки окремо. Це особливо добре 

підходить для додатків, які покладаються на особливості зерен Вороного (об'єм, 

центр ваги, число граней). 

Оскільки Voro++ є бібліотекою з відкритим вихідним кодом, то можна 

змінити деякі з методів так, щоб після побудови зерен данні про них 

записувались у вигляді APDL коду, для проведення подальших розрахунків в 

програмному комплексі ANSYS. На рис 1 зображено приклад змодельованих 

зерен в додатку gnuplot. 

 

Рис. 1 – Отримані зерна 
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Коливання двовісної автоцистерни з урахуванням ефекту запізнення 

випадкового збурення 

 

Перевезення нафтопродуктів в автомобільних напівпричепах по 

автошляхам України є важливим елементом системи їх транспортування і 

відіграє значну роль у забезпеченні потреб в них кінцевого споживача. При 

перевезенні нафтопродуктів автоцистерни зазнають великі динамічні 

перевантаження, а також відчувають дію агресивного навколишнього 

середовища, тому при експлуатації можуть виникати пошкодження. Так, 

розвиток пошкоджень цистерни, які виникають внаслідок накопичення втоми 

або/та корозії металу, здатні призвести до утворення та росту тріщин і, 

внаслідок цього, розгерметизації її котла. Така ситуація є аварійно-

небезпечною. Тому діагностування технічного стану з метою своєчасного 

виявлення пошкоджень елементів цих цистерн є вкрай важливою та 

актуальною задачею. 

Аналіз надійності базується на визначенні параметрів НДС конструкції при 

її експлуатації [1]. Основний силовий вплив, який діє на цистерну є динамічним 

та пов’язаний з випадковими коливаннями, які реалізуються в системі в процесі 

руху автоцистерни по дорожньому покриттю [2]. 

У роботі виконується моделювання випадкових коливань напівпричепу 

автоцистерни при русі по дорогам загального призначення та дорогам з 

недосконалим покриттям. За допомогою метода скінченних елементів та 

методів статистичної механіки визначені ймовірнісні характеристики поведінки 

системи та знайдені небезпечні точки конструкції при різних варіантах 

навантаження та дослідження впливу ефекту запізнення. Навантаження 

приводиться у вигляді спектральної щільності нерівності дорожнього покриття, 

зокрема з урахуванням ефекту запізнення, що задавалось через матрицю 

взаємних спектральних щільностей. 

У ході вирішення задачі були отримані спектральні щільності переміщень 

та напруження, середнє квадратичне відхилення переміщень та напруження 

конструкції для усіх видів навантаження. Проведений порівняльний аналіз 

отриманих результатів з урахуванням ефекту запізнення та без нього. 

 
Список літератури: 

1. Ларин А. А. Прогнозирование и анализ надежности машиностроительных 

конструкций / Ларин А. А. — Х. :НТУ «ХПИ», 2011. — 132 с.  

2. Вибрации в технике, т.3. / Ф. М. Дименберг, К. С. Колесников, Москва 

«Машиностроение», 1980, 545 с. 



ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

ISSN 978-966-593-724 (ч. 1) Матеріали конференції, 2015 94 

УДК 539.3:534.1 

 

А.П. КЛИМЕНКО, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

С.В. ОЛЬШАНСЬКИЙ, канд. фіз.-мат. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, 

Україна 

 

Розробка методів розрахунку руху сферичних крапель, які випаровуються 

 

Порушення вимог щодо експлуатації енергоустановок сільгосптехніка 

може викликати політ палаючих іскор, які стануть джерелом запалювання 

легкозаймистих речовин. До них відносяться не тільки нафтопродукти, а також 

об'єкти агрокомплексу по зберіганню і переробці волокнистих матеріалів типу 

бавовна, солома, сіно і т.д. 

Палаюча іскра може стати джерелом запалювання ділянок зернових 

культур і лісових масивів в суху жарку пору року. Тому для уникнення пожеж 

потрібно дотримуватися вимог безпечної експлуатації машин, а також знати 

особливості руху легких згораючих частинок в газовому середовищі і вміти 

проводити розрахунок їх кінематичних характеристик польоту. 

Однією з основних особливостей балістики палаючих іскор є змінність їх 

маси і розмірів під час руху. Відомі формули теоретичної механіки, які 

отримані, як рішення рівняння руху матеріальної точки змінної маси, не 

забезпечують високої точності розрахунку через не врахування змінності 

розмірів рухомого тіла, а отже, опору його руху в газовому середовищі .  

Метою даної роботи є отримання більш точних розрахункових 

залежностей, що дозволяють враховувати не тільки спадання маси палаючої 

іскри, а й її розмірів при польоті. Зазначена мета реалізується шляхом 

складання і рішення диференціального рівняння руху частки, а також 

проведенням розрахунків .  

Розглядається початковий етап руху, коли палаюча іскра найбільш 

пожежонебезпечний. Наприкінці польоту іскра втрачає теплову енергію та не 

викликає значну небезпеку. Ця обставина використовується для спрощення 

дослідження. Будемо розв’язувати рівняння 
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де 10    - коефіцієнт, що враховує те, що при зовнішньому поверхневому 

згорянні не вся маса, яка відділяється від кулі піде на створення рушійною 

реактивної сили; 
21

,kk  - коефіцієнти опору;  - щільність частинки; 
r

  - 

відносна швидкість відділення продуктів згоряння від поверхні частинки; r  - 

радіус сферичного тіла; 
0

r  - початкове значення радіуса сферичного тіла;   - 

швидкість зменшення радіусу.   



ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

ISSN 978-966-593-724 (ч. 1) Матеріали конференції, 2015 95 

при початковій умові 
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де 
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  - стартове значення швидкості польоту частинки. 

В роботі побудовано аналітичний розв’язок рівняння (1) у замкненому 

вигляді: 
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ra  ; c  - довільна постійна;  

2/1,a
M ,  

2/1,a
W - функції 

Уїттекер;  
21

, коефіцієнти аеродинамічного опору;  

Обчислені значення швидкості у вигляді графіків вказані на рис.1.  

 

 
 

Рис.1 – Залежності швидкості польоту від часу для різних 
0


 

 

Висновки. В проведеному дослідженні було змоделюванно польот частки 

сферичної форми, яка згорає.  

Побудовано точний розв’язок для швидкості польоту та наближений для 

обчислення пройденого шляху.  
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Розробка інформаційної системи по визначенню  

експлуатаційних характеристик пневматичних шин на основі 

автоматизованого моделювання 

 

Пневматична шина є важливим елементом ходової частини 

автотранспортних засобів. Характеристики шини впливають на гальмівні та 

тягові показники, на витрату палива, плавність ходу, керованість, стійкість руху 

тощо. Разом із цим показники міцності та довговічності шин є важливими 

складовими надійності та безпеки експлуатації транспортного засобу в цілому. 

Експлуатаційні характеристики визначаються радіальною (вертикальною), 

боковою (латеральною), тангенціальною (поздовжньою) жорсткостями, які є 

розв’язком задачі деформування пневматичної шини із дорожнім покриттям за 

різних навантажень.  Зрозуміло, що ці характеристики визначаються 

конструкцією шини, її будовою, внутрішньою структурою, властивостями 

матеріалів тощо.  

Теоретичні дослідження, що проводяться із застосуванням сучасних 

програмних комплексів чисельного моделювання дозволяє  отримати досить 

точні результати. При цьому на перший план виходить якість побудованих 

комп’ютерних моделей, які з одного боку дозволяють отримувати достовірні 

результати, враховують основні особливості конструкції (геометрію, 

внутрішню структуру, поведінку матеріалів тощо), а з іншого боку є достатньо 

гнучкі, тобто дозволяють легко змінювати параметри моделі, з тим аби 

отримати нову конструкцію, або модифікувати існуючу. Для досягнення цієї 

мети доцільно застосувати системи автоматизованого проектування (САПР), 

що реалізовані у сучасних програмних комплексах. 

Використання САПР облегшує побудову моделі та підвищує точність 

розрахунків, дозволяє варіювати параметрами для досягнення зниження 

вартості затрат, збільшення терміну використання, зменшення витрат при 

експлуатації. Проте існуючі системи є занадто уніфікованими, потребують 

спеціальної підготовки конструктора та обмежені у прямому застосуванні для 

визначення інтегральних характеристик пневматичної шини, а також не 

дозволяє оцінювати її ресурс. Отже виникає потреба  у створенні 

спеціалізованої  САПР, що буде враховувати специфіку об’єкту, що 

досліджується; безпосереднім застосуванням отримувати необхідні в 

практичному відношенні характеристики, а також матимуть простий зручний і 

інтуїтивно зрозумілий для проектувальника інтерфейс. Створення таких систем 

є важливою та актуальною проблемою. 

Шини використовуються в багатьох транспортних засобах, таких як, 

автомобілі, велосипеди, трактори, мотоцикли, літаки, тощо. Незважаючи на 
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істотні відмінності у габаритних розмірах, певну варіацію внутрішньої 

структури, всі пневматичні шини мають загальні принципи геометричної 

конструкції, що дозволяє створити єдину систему параметризації та 

автоматизованої побудови.   

Параметрична  модель шини реалізована у вигляді системи макросів, що 

використовує в роботі набір параметрів, який має бути попередньо збереженим 

в БД. Додатково створено систему типових креслень перерізу шини у CAD 

системі SW, які використовувались для візуалізації процесу вибору параметрів 

шини. Керуюча програма має власний графічний інтерфейс, пристосований для 

завдання параметрів моделі. Загальна схема взаємодії користувача із 

розробленою ІС проілюстровано на діаграммі UML (рис.1). 

 

 
Рис. 1 – Діаграмма послідовности 

 

В даній роботі розроблена параметрична модель пневматичної шини з 

урахуванням її внутрішніх шарів. Створена інформаційна система, яка будує 

пневматичну шину, за заданими користувачем параметрами (розмірами), 

властивостями матеріалів, показує модель у 3D виді, розраховує НДС, похибку, 

експлуатаційні характеристики та виводить розрахунки користувачеві. У якості 

прикладу роботи ІС побудовано та розраховано дві моделі: автомобільної та 

велосипедної шин. 
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Розробка комп’ютерної системи для відтворення випадкових процесів з 

заданими характеристиками 

 

Сучасний розвиток науки характеризується потребою складного вивчення 

різноманітних складних процесів і явищ - фізичних, хімічних, біологічних, 

економічних, соціальних та інших. Відбувається значне збільшення темпів 

математизації і розширення її області дії. Точний математичний опис процесів і 

явищ, викликаних потребами сучасної науки, призводить до появи складних 

систем інтегральних, диференціальних, трансцендентних рівнянь і нерівностей, 

які не вдається вирішити аналітичними методами в явному вигляді. 

Інтенсивний розвиток обчислювальних методів, створив передумови 

розв'язання таких складних задач.  

Основним завданням, що відноситься до комп'ютерного вивчення 

випадкових процесів, є моделювання цих процесів. Виконання цього завдання 

без використання спеціалізованих пакетів є дуже трудомістким. Дана задача 

часто вимагає від використовуваного пакету наявності функцій генерації 

випадкової величини за вказаним законом розподілу, графічних інструментів 

для візуалізації результатів та конвертації отриманих даних в аудіофайл для 

подальшого відтворення процесу на реальній установці. 

Дана система реалізована на мові програмування C#, з використанням 

бібліотеки для звукового аналізу NAudio. На рисунку 1 зображено реалізацію 

процесу заданого кореляційною функцією виду: 

 

     (1) 

 

 
Рис. 1 – Змодельований випадковий процес 
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Дослідження впливу в’язкопружності на напружено-деформований стан 

бандажованої ділянки трубопроводу 

 

На даний момент природний газ є одним з найпоширеніших джерел тепла 

та енергії. Широке використання цього виду палива підвищує потребу в 

транспортуванні його на великі відстані. З цією метою по всьому світу 

будуються газопровідні магістралі. В процесі експлуатації однією з 

найгостріших проблем є проблема виникнення локальних дефектів в їхніх 

стінках внаслідок корозії металу та дії сторонніх чинників. Для ремонту такої 

конструкції використовують бандажування композитними накладками в місці 

дислокації дефекту [1]. Основним матеріалом для газопроводів є сталь, а для 

ремонтного бандажу використовується склопластик. Під час цього ремонту 

виникає питання щодо вибору його параметрів. Тому дослідження, присвячені 

вивченню особливостей поводження таких конструкцій, є актуальними. 

У роботі ставиться задача аналітичного дослідження впливу 

в’язкопружних властивостей склопластику на напружено-деформований стан 

(НДС) бандажованої ділянки трубопроводу. 

Повна система рівнянь теорії пружності в полярній системі координат в 

плоскій вісесиметричній постановці з врахуванням в’язкопружних властивостей 

матеріалу для експоненціального ядра згідно з [2] набуде наступного вигляду: 
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, (1) 

де r – радіальна координата; t –координата часу; u – радіальне переміщення; εr, 

εθ – радіальні та окружні деформації відповідно; σr, σθ – радіальні та окружні 

напруження відповідно; C11 = C22 , C12 = C21 – коефіцієнти матриці жорсткості 

матеріалу; a, b – параметри в’язкопружних властивостей матеріалу. 

Рівняння Ляме, що відповідає системі (1), запишеться наступним чином: 

     0,,
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Загальне рішення інтегро-диференційного рівняння (2) набуде простої 
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форми u
(II)

(r,t) = A3(t)·r
γ
 + A4(t)·r

-γ
, а для випадку пружного ізотропного 

матеріалу ще спроститься до вигляду u
(I)

(r,t) = A1(t)·r + A2(t)/r. 

Тут функції u
(I)

(r,t) та u
(II)

(r,t) є переміщеннями трубопроводу та бандажу 

відповідно. Вони містять в собі чотири невідомі функції часу A1(t), A2(t), A3(t), 

A4(t), які мають бути знайдені з граничних умов та умов спряженості, що після 

перетворень являтимуть собою змішану систему алгебраїчних та інтегральних 

рівнянь [3] відносно цих функцій. Після розв’язання такої системи отримаємо 

відомі залежності переміщень від радіусу та часу, а використавши систему (1), 

обчислимо основні параметри НДС, зображені на рисунку 1. 

 

 
 а б в 

Рис. 1 – Результати розрахунків у часі: 

а  радіальні переміщення у бандажі, б  окружні напруження у бандажі, 

в  окружні напруження у трубопроводі 

 

Як видно з рис. 1, б для заданих параметрів конструкції майже повна 

релаксація напружень у бандажі й, відповідно, їхнє зростання у трубопроводі 

(згідно з рис. 1 в) відбувається до моменту часу 200 годин. При цьому різниця 

між небезпечними окружними напруженнями в трубопроводі для початкового 

(відповідного пружному) та кінцевого моментів часу склала більше 7 %, що 

доволі значно буде впливати на висновки щодо міцності конструкцій як за 

наявності, так і за відсутності дефектів у стінках трубопроводу. 

Таким чином, у ході досліджень був запропонований метод вирішення 

систем інтегро-диференційних рівнянь та розроблена аналітична модель для 

врахування в’язкопружних властивостей композиту при підрахунках НДС 

бандажованої ділянки трубопроводу. 
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Визначення критичних швидкостей модельного ротора в пружних опорах 

за допомогою комп'ютерної системи інженерного аналізу 

 

Застосування роторних систем, які працюють на високих швидкостях і під 

дією статичних та динамічних навантажень, використання магнітних 

підшипників та систем електромагнітних підвісів у якості опор набуває 

широкого застосування в сучасному машинобудуванні. Актуальною 

проблемою стає вибір найбільш раціональних конструкцій роторів та способів 

їх обпирання.  

Об’єктом дослідження є модельний ротор у магнітних підшипниках. Мета 

роботи – розрахунок критичних швидкостей модельного ротора у магнітних 

підшипниках за допомогою програмного комплексу інженерного аналізу 

ANSYS. 

Побудовано дві конструктивно різні моделі ротора. Статичний та 

динамічний розрахунок моделей здійснено за допомогою методу скінчених 

елементів, який реалізовано у програмному комплексі ANSYS. Алгоритм 

побудови моделей, розрахунки, аналіз результатів представляють собою макрос 

на мові APDL, який дозволяє досліджувати поведінку роторів різної геометрії. 

Параметричні моделі ротора з різними розмірами та місцем розташування 

складових частин показано на  рис. 1.  

 

 
 

а б 

Рис. 1 – Скінченно-елементні моделі роторів: 

а – модель 1; б – модель 2 

 

Для розроблених моделей проведено розрахунки напружено-

деформованого стану під дією статичних навантажень, а також визначення 

власних частот коливань та критичних швидкостей обертання. 

Діаграми Кемпбелла для пошуку критичних швидкостей обертання ротора 

зображено на рис. 2. 
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а б 

Рис. 2 – Діаграма Кемпбелла для пошуку критичних швидкостей обертання 

ротора : а – модель 1; б – модель 2 

 

Результати розрахунків критичних швидкостей обертання порівняно з 

експериментальними даними  і представлено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Порівняння розрахункових та експериментальних даних 

Параметр Результати 

розрахунків в 

ANSYS 

Експериментальні 

дані 

Похибка,% 

Мод. 1 Мод. 2 Мод. 1 Мод. 2 Мод. 1 Мод. 2 

Критична 

швидкість 

обертання 

ротора, 

(2π рад/с) 

9,22 8,86 9,2 8,9 0,22 0,45 

11,289 11,26 10,75 10,76 4,77 4,44 

12,182 11,93 11,9 11,71 2,32 1,84 

23,74 24,783 22,6 23,5 4,8 5,18 

31,596 35,998 30,9 34,2 2,2 4,97 

 

Максимальна похибка у розрахунках критичних швидкостей обертання 

ротора склала для моделей 4,48 % і 5,18 % відповідно. Порівняльний аналіз 

результаті розрахунків та експериментальних даних довів, що обидві моделі 

можуть застосовуватися для подальшого аналізу динамічної поведінки роторів.  
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Коливання циліндричної оболонки, заповненої ідеальною 

нестисливою рідиною  

 

Інтерес до проблеми дослідження динаміки оболонок і оболонкових 

конструкцій при взаємодії з рідиною виник ще в середині минулого століття і 

не вщухає дотепер. Це пов'язано з широким застосуванням у техніці таких 

конструкцій, як наприклад, баки і цистерни для перевезення і зберігання рідин. 

Слід зазначити, що в більшості робіт розглядаються циліндричні оболонки; для 

чисельного моделювання застосовується метод скінченних елементів. 

Розглянемо циліндричну оболонку, що містить рідину. Припускаємо, що 

оболонка заповнена рідиною повністю. Потрібно визначити частоти і форми 

коливань оболонки з урахуванням сил тиску та швидкості руху рідини. 

Припустимо, що рідина є ідеальною і нестисливою. 

Збурюючі сили можуть включати в себе вітрові навантаження, силу 

тяжіння, а також сейсмічні і ударні впливи. Будемо шукати власні форми 

коливань заповненої оболонки у вигляді суми ряду по формам коливань 

незаповненої оболонки. В роботі отримано аналітичний розв’язок задачі 

визначення вільних коливань незаповненої оболонки. 

Припускаємо, що рух рідини, що заповнює оболонку, є безвихровим 

(потенційним). Зазначимо, що згідно теоремі Томсона, при русі ідеальної 

нестисливої рідини під дією потенційних сил, циркуляція швидкості по 

замкненому рідкому контуру не змінюється з часом. Це означає, наприклад, що 

рух рідини, що почався зі стану спокою, залишається потенційним в усі 

наступні моменти часу. 

Розглядаємо циліндричну оболонку, в якій рідина рухається з постійною 

швидкістю ViV


 , тобто паралельною твірній оболонки. Припускаємо, що 

коливання оболонки збуджують малий рух рідини. Вважаємо також, що рух 

рідини буде потенційним. Швидкість рідини буде обчислюватися за формулою 

 Vxv ;grad


, де  - потенціал збуреного руху рідини, що викликаний 

малими коливаннями оболонки. 

При цьому тиск рідини визначатиметься з лінеарізованого інтегралу Коші-

Лагранжа 
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Внаслідок лінійності задачі потенціал швидкостей також зображається в 

вигляді суми ряду часткових потенціалів, які є розв’язками таких крайових 

задач Неймана [1: 
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де nw   нормальна складова нормованої власної форми коливань незаповненої 

оболонки, 1S   циліндрична поверхня оболонки, oi SS ,   поверхні входу та 

виходу рідини з оболонки; вважаємо їх плоскими кругами, що обмежують 

циліндричну поверхню за торців. 

Запишемо рівняння руху оболонки з рідиною в операторній формі  
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Тут Р  вектор тиску рідини. Застосовуючи розкладення форм коливань 

оболонки з рідиною та потенціалу швидкостей у відповідні ряди, та переходячи 

до проблеми власних коливань , отримаємо 
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Тоді рівність (1) набуває вигляду 
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Отримано аналог проблеми власних значень. Цю проблему зводимо до 

класичної проблеми власних значень таким чином. Введемо новий вектор 

невідомих розмірності N2 , а саме  T та матрицю розмірності N2  N2  у 

вигляді 








 w
w

E
1

0
. Отримаємо 










 w
w

E
1

0












=












 .    (2) 

 

Рівняння (2) є класичною проблемою власних значень. Для її розв’язання 

використані стандартні процедури. 

В роботі здійснено аналіз впливу рідини на значення частот власних 

коливань циліндричної оболонки. Проведені розрахунки частот коливань при 

різних значення швидкості рідини. Встановлено, які значення швидкості 

можуть призвести до втрати стійкості системи «оболонка-рідина». 
 

Список літератури: 

1. Тихонов А. Н. Уравнения математической физики /А. Н. Тихонов, А. А. Самарский // 

Наука. – 1972. – 736 с.  
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Комп’ютерне моделювання наслідків щелепно-лицьової хірургії 

 

Щелепно-лицьова хірургія  розділ хірургії, яка спеціалізується на 

лікування запальних процесів, травматичних пошкоджень та косметологічних 

вад обличчя. 

Обличчя людини  це її візитна картка у суспільстві. Лице необхідне для 

розмови та харчування.  

Майже кожен з нас мав хоч якусь травму обличчя в житті або знає того, 

хто мав таку.  

Зазвичай травма виникає унаслідок нещасних випадків у побуті чи 

виробництві, під час занять спортом, дорожньо-транспортної пригоди та 

побутових конфліктів.  

Щелепно-лицьова хірургія є міжнародно визнаною хірургічноїю 

спеціальністю. У деяких країнах, включаючи  США, є розділом стоматології; в 

інших, включаючи Великобританію, є розділом медицини. 

У своїй роботі я моделюю такі операції щелепно-лицевої хірургії як 

коронування (зубні протези) та вінірування.  

Коронка – це вид реставрації, виготовленої лабораторним шляхом, що 

покриває видиму частину зуба з усіх сторін і фіксується спеціальним цементом.  

Вініри – це порцелянові або композитні пластинки, що заміщають 

вестибулярний (зовнішній) шар зубів.  

В результаті відновлений зуб набуває міцність і не відрізняється від інших.  

Змодельована щелепа за допомогою SolidWorks, буде зазнавати хірургічне 

втручання.  

Будуть змодельовані чотири види коронок, а саме: пластична, металічна, 

метало-пластична та метало-керамічна та два види вінінрів: керамічні та 

композитні.  

Буде визначатись НДС щелепи без хірургічного втручання та з ним. 

 
Список літератури: 
1. Anthony J. Newkirk, Dental health/Anthony J. Newkirk-2005. 

2. Чуйко, А. М., Шинчуковський, І. А. Біомеханіка в стоматології// Форт. - 2010. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
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ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

ISSN 978-966-593-724 (ч. 1) Матеріали конференції, 2015 106 

УДК 535.6  

 

С.О. ПАЩЕНКО, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

Д.В. БРЕСЛАВСЬКИЙ, д-р техн. наук., проф., НТУ «ХПІ», Харків, 

Україна 

 

Розв’язання трьохвимірних задач теорії повзучості методом 

скінченних елементів 

 

Створення більш досконалих механічних конструкцій вимагає розробки 

нових математичних методів та алгоритмів, які б дозволяли проводити 

розв’язання трьохвимірних задач теорії повзучості з більшою точністю. 

Застосування основних принципів методу скінченних елементів (МСЕ) разом із 

відповідно розробленим програмним забезпеченням [1] дозволяє проводити 

дискретизацію континуальної області на скінченні елементи, уточнювати та 

будувати нові моделі, побудовані на застосуванні континуальної механіки 

пошкоджуваності. В роботі для розв’язання задачі застосовано трилінійний 

восьмивузловий скінченний елемент, завдяки якому складна пригранична 

геометрія описується з високою степеню точності. Для перевірки якості роботи 

програмного засобу було розв’язано ряд одно- та двовимірних аналітичних 

задач. Одновимірні стрижні та двовимірні товстостінні труби моделюються у 

вигляді трьохвимірних скінченноелементних моделей із завданням однакових 

механічних властивостей за відповідними напрямками. 

Так, наприклад, було розглянуто одновимірну задачу (в аналітичному 

сенсі) повзучості та руйнування при розтягу стрижня, виготовленого із бронзи 

марки О10Ц2 при температурі 1100 K. Довжина стрижня – 200 мм., радіус – 

5 мм. Лівий торець стрижня жорстко закріплено, а правий знаходиться під дією 

сили 1 МН.  

Рівняння стану для швидкості деформації повзучості візьмемо згідно з 

гіпотезою течіння з урахуванням підходу Работнова-Качанова [2, 3] для опису 

еволюції параметру пошкоджуваності: 
 

 kij
n

i
с

ij SBe  


12/3
1 , 
 

а кінетичне рівняння для параметру пошкоджуваності  візьмемо у наступному 

вигляді: 
 

   lr
iD   1/ . 

 

Константи, що входять до рівняння стану для швидкості деформації 

повзучості та до кінетичного рівняння для параметру пошкоджуваності, взято 

наступними [4]: 

 

n=r=3.265,    k=l=0.25, B=3.548·10
-3

 (МПа)
-n

/с, D=0.018(МПа)
-r
/с. 
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В результаті моделювання було встановлено, що різниця отриманих 

кривих для параметру пошкоджуваності на часового інтервалу 500 с, що 

аналізується у процесах безперервного лиття, не перевищує 2.67%. Крок 

інтегрування за часом складає 0.0001 с. На рисунку 2 надано залежність 

параметру пошкоджуваності від часу на тому кінці стрижня, де прикладено 

силу. Крива 1 відповідає результатам,отриманим за аналітичним розв’язком 

кінетичного рівняння пошкоджуваності, а крива 2 – розв’язку, отриманому за 

допомогою програмного засобу. 

 

 

Рис. 1 – Залежність параметру пошкоджуваності від 

часу 

 

Кінцевий час розрахунку – момент часу, коли стрижень піддається 

руйнуванню, тобто 1)( t . Похибка отриманих результатів пояснюється 

дискретизацією скінченноелементної моделі та застосуванням чисельної схеми 

Ейлера при інтегруванні. 
 

Список джерел інформації: 

1. Морган О. Конечные элементы и апроксимация/ О. Морган, К. Зенкевич. – М. : Мир. 
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2. Малинин Н. Н. Теория пластичности и ползучести / Н. Н. Малинин. - М.: 
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4. Бреславский Д. В. Анализ повреждаемости бронзовых заготовок, получаемых в 

процессах непрерывного литья/ Д. В. Бреславский, Корытко Ю. Н., Татаринова О. А., 
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Комп’ютерне моделювання динамічних процесів паливоподачі дизеля 

 

Стійкою тенденцією розвитку сучасного двигунобудування є створення 

економічних, потужних дизелів. Сучасні дизельні транспортні та автотракторні 

ДВЗ характеризуються високою якістю згорання, економічністю. Ця проблема є 

предметом дослідження багатьох КБ, форм, спеціалістів. Досвід експлуатації та 

дані експериментальних досліджень показують, що робота ДВЗ в цілому 

суттєво залежить від роботи паливної апаратури, головним чином форсунки та 

паливного насоса високого тиску. Їх головними функціями є участь в процесі 

дозованої подачі палива, забезпечення характеристик розпилення та 

герметизації камери згорання. Подача палива здійснюється на строго 

визначеній частині робочого циклу по визначеному закону від кута повороту 

колінчатого валу. 

 

 
Рис. 1 – Схема паливоподачі, гідравлічної та електрогідравлічної форсунок 

 

Найбільш ефективним засобом підвищення якості робочого процесу є 

контроль за процесом паливоподачі. Це керування цикловою подачею та кутом 

випередження впорскування палива. Така задача надзвичайно складна, тому що 

потрібно забезпечити подачу достатньої кількості палива за час менший 1 мс 

при ході голки форсунки масою приблизно 5 г на величину порядку 0.2 мм при 

температурах біля 1000 ˚С в потоці стисливого палива при значеннях тиску біла 

150 МПа [12]. 

Саме тому більшість сучасних дизелів у світі упорядковані 

електрогідравлічними форсунками  з акумулятивною системою подачі палива, 

що забезпечую швидкодію, стабільність високого тиску, дозовану подачу 

палива на довільних режимах, високу питому потужність. При цьому підйом 
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голки відбувається лише на короткий проміжок часу і здійснюється не за 

рахунок гідравлічних сил з традиційним паливним насосом, а з акумулюючим 

механізмом тиску та електрокерованою паливоподачею.  

Тому в даній роботі поставлена задача розробки єдиного алгоритму 

моделювання динаміки процесу впорскування та розпилення палива в дизелі в 

рамках програмного комплексу ANSYS та відпрацювання роботи окремих 

модулів. До їх складу відноситься задача НДС розпилювача форсунки при 

статичному тиску 100 МПа. У даній роботі моделювався корпус форсунки в 

осесиметрічній постановці з використанням геометричних розмірів, 

відповідних до реальної моделі форсунки. 
 

 
 

Рис. 2 – Результати НДС стану розпилювача форсунки 

 

Побудована також еквівалентна динамічна модель запирання в системі 

голка – корпус в режимі ударної взаємодії та дії як гідравлічного тиску так і сил 

електромагнітного привода. Ударна взаємодія моделюється контактною 

задачею з використанням об’ємних СЕ CONTA174 i TARGET170. 

Для моделювання потоку палива в трубопроводі високого тиску та корпусі 

форсунки з метою більш точного визначення сил, що діють на голку після 

відриву від корпусу, розглянуті модельні задачі гідродинаміки палива в режимі 

ламінарного, турбулентного потоку.  

Для цих моделей розроблені макроси та приведені розрахунки ряду 

модельних прикладів, які дають підстави для оптимізму у проблемі побудови 

динамічної моделі паливоподачі дизеля з урахуванням найбільш важливих 

факторів впливу. На базі аналізу процесів, що відбуваються в таких моделях 

можливі рекомендації змін з метою підвищення економічності, швидкодії, 

потужності, зменшення часу впорскування. 
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Визначення магнітних сил в радіальних магнітних підшипниках  

на кільцевих постійних магнітах 

 

Магнітний підшипник може зробити повний переворот у всьому світовому 

машинобудуванні, оскільки усуває тертя, шум і не призводить до зносу, все 

тому що між віссю і втулкою підшипника нічого немає, тільки повітря [1-3]. 

Розробка та впровадження магнітних підшипників є актуальним завданням, 

оскільки підшипники – відповідальні вузли в різних технічних і 

електромеханічних пристроях, наприклад газотурбінних установках, 

електродвигунах, швидкісних роторних системах, які визначають їх техніко-

економічні характеристики, довговічність і збільшують час безвідмовної 

роботи. 

Метою даної роботи є параметризація побудови розрахункової моделі та 

визначення силових та жорсткісних характеристик одного з конструктивних 

варіантів радіального магнітного підшипника на постійних кільцевих магнітах 

(МППКМ) з осьовим намагніченням за допомогою програмного скінчено-

елементного комплексу інженерного аналізу. 

Постановка даної задачі: 

1. Побудова параметричної моделі радіального магнітного підшипника на 

постійних кільцевих магнітах. 

2. Пошук силових характеристик одного з варіантів магнітного 

підшипника виконаного за обраною схемою з застосуванням постійних 

кільцевих магнітів при різних геометричних параметрах. 

В якості об'єкта дослідження обрано радіальний магнітний підшипник на 

кільцевих постійних магнітах з осьовою намагніченістю, модель якого 

представлена на рис. 1.  

Розрахункові експерименти проводилися за допомогою методу скінченних 

елементів. Скінченно-елементне формулювання аналізу електромагнітних полів 

засноване на рівняннях Максвела та може бути представлено наступним чином: 
 

 








 U}{{U}{U}

{F}- {R}U}[K]{

k1k

k  (1) 

 

де [К] – матриця коефіцієнтів електромагнітної задачі, {U} – вектор вузлових 

потенціалів, {∆U} – приріст вектора потенціалів, {R} – вектор прикладених 

навантажень (електричний струм, напруга або магнітна індукція), {F} – вектор 

залишкових навантажень, k – номер ітерації. 
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Рис. 1 – Модель радіального магнітного підшипника  

на кільцевих постійних магнітах в перерізі 

 

На етапі розрахунку вибір методу досягається застосуванням в скінчено-

елементній моделі відповідного типу скінченого елемента (СЕ) зі ступенями 

свободи в кожному вузлі: φM – при використанні методу скалярного потенціалу, 

і Ax, Ay, Az – методу векторного потенціалу. Крім цього, застосування 

спеціальних СЕ для завдання умов на нескінченності виключають необхідність 

моделювати нескінченну середу, оточуюче електромагнітний пристрій 

(наприклад, повітря), що дозволяє обходиться моделями невеликого розміру. 

В результаті виконаних обчислень за допомогою МСЕ можуть бути 

отримані розподіл параметрів магнітного поля (вектора магнітної індукції, 

вектора напруженості і магнітного векторного потенціалу), а також основні 

електромагнітні характеристики (індуктивності та магнітні сили).  

Розрахунок магнітних сил можливий двома способами – на основі 

визначення віртуальної роботи (роботи на можливих переміщеннях) або 

компонентів тензора напружень Максвела для магнітного поля (ТМ).  

Числові експерименти проводилися наступним чином – повний 

номінальний зазор рівномірно розбивався на 2n+1 рівень, так щоб n+1 рівень 

збігався з центральним положенням рухомого кільця, тобто коли обидва 

кільцевих магніту розташовані концентрично і місце розташування їх центрів 

мас збігається. Іншими словами, коли система координат нерухомо пов'язана зі 

статорним магнітом і її центр розташований в центрі мас цього магніту, а 

координати центру мас рухомого роторного магніту xrc = yrc = zrc = 0. Для 

побудови силових характеристик була проведена серія з 2n+1 розрахунків для 

кожного положення рухомого магніту. 
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Управление прыгающим роботом с учетом инерционных свойств ноги 

 

Доклад посвящен исследованию динамики прыгающего робота. Робот 

представляется массивным твердым телом с прикрепленной в его центре 

тяжести весомой ногой с помощью шарового шарнира. В составе ноги имеется 

пружина, устройство ее дополнительного поджатия в полете, телескопическое 

устройство изменения ее длины, а также устройство ее поворота вокруг 

шарнира во время полета. 

Актуальность работы обусловлена созданием и отработкой адекватной 

динамической модели такой системы с учетом сил тяжести звеньев, силы 

упругости пружины и управляющих воздействий, настройкой алгоритмов 

управления прыгающим роботом как статически неустойчивой системы. При 

этом используется специальная система компьютерной алгебры (ССКА) 

КиДиМ. Этот программный комплекс специально создан для автоматизации 

динамических расчетов сложных моделей систем по аналитическому описанию 

их геометрических и механических свойств. 

Определенную сложность представляет: 

- алгоритм управления поджатием пружины в полете, которое 

необходимо для компенсации энергетических потерь, 

- алгоритм управления углом поворота ноги в процессе полета, 

- адекватное описание механической системы с неудерживающими 

ударно налагаемыми и мгновенно освобождаемыми связями. 

Была поставлена задача реализовать на ССКА КиДиМ алгоритм поджатия 

пружины для достижения заданной высоты прыжков, подобрать алгоритм 

управления поворотом ноги, а также расчетным путем проверить их 

работоспособность. 

В результате работы получена зависимость величины поджатия пружины 

от установившейся высоты прыжка и, соответственно, его длительности. При 

этом установлено, что такая высота не зависит от начальных условий и за 

несколько прыжков устанавливается на заданном значении. 

В качестве алгоритма управления поворотом ноги в полете лучший 

результат достигнут в случае задания его закона изменения и решения обратной 

задачи динамики для определения управляющего момента. При этом 

используется полная динамическая модель. Алгоритмы, основанные на 

упрощенных динамических моделях и полиномиальных законах изменения 

управляющих моментов, не позволяют достигнуть устойчивого движения. 
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Розрахунково-експериментальне дослідження динамічних 

характеристик трубопроводу 

 

Динамічні характеристики трубопровідних систем багато в чому 

визначають їх надійність і гарантований ресурс роботи. Підвищена вібрація 

може привести до втомного руйнування трубопроводу і аварійним ситуаціям, 

пов'язаним з виходом з ладу різного устаткування. Вивченню цих питань 

присвячена велика кількість публікацій [1-3], але на сьогоднішній день ця 

проблема не отримала остаточного рішення, оскільки, кожна система є 

унікальною і вимагає індивідуального підходу та всебічного розрахунково-

експериментального аналізу, що враховує її особливості та умови експлуатації. 

При чисельному рішенні таких задач завжди виникає питання про адекватність 

використовуваних розрахункових моделей. 

Одним з основних джерел вібрації трубопровідних систем, 

використовуваних в різних галузях промисловості, є пульсація потоку 

середовища. У даній роботі проведено експериментальне визначення 

параметрів тиску потоку рідини, власних частот, декрементів коливань і 

прискорень окремих відміток трубопроводу, здійснюючого вимушені 

коливання, викликані пульсацією потоку рідини. Експериментальні дані 

зіставлені з теоретичними значеннями, отриманими на основі методу 

скінченних елементів, дана оцінка точності результатів отриманих за різними 

моделями. 

При проведенні експерименту в резервуар з водою занурювався 

нагнітальний електронасос; проводилися виміри тиску на вході і на виході 

системи. Осцилографування вихідного сигналу вібродатчика дало підставу 

визначити закон зміни тиску в трубопроводі як: 

 

                             (2) 

 

де величини середнього  і амплітудного значень  прийняті та змінюються 

вздовж осі трубопроводу за лінійним законом.  

На рис. 2 зображена амплітудно-частотна характеристика (АЧХ). Позиції 1 

відповідає АЧХ переміщень уздовж осі Y, позиції 2- уздовж осі X. Максимум 

відповідає третій власній частоті. 

У таблиці 1 наведені результати гармонійного аналізу та аналізу 

перехідних процесів, які зіставляються з експериментальними даними. 
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Рис. 1 – Загальний вигляд експериментальної установки 
 

 

Таблиця 1 - Максимальні прискорення в трубопроводі 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – АЧХ по осям X, Y 

 

Проведено розрахунково-експериментальне дослідження динамічних 

характеристик трубопровідної системи, що містить пульсуючий потік рідини з 

використанням різних кінцево-елементних моделей і методів розрахунку 

вимушених коливань. Отримані результати свідчать про адекватність 

стержневої та оболонкової моделей при визначенні власних частот та вирішенні 

задачі про вимушені коливання трубопроводів в переміщеннях. 
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Розробка програмних засобів для on-line розрахунків задач термомеханіки 

 

 В даній роботі вирішується задача розробки web-додатку для on-line  

розрахунків задач термомеханіки. 

 Мета роботи – розробка алгоритмів та програмного забезпечення для 

створення баз даних з експериментально визначених характеристик повзучості 

та довготривалої міцності конструкційних матеріалів. Створення інтерфейсу 

користувача та адміністратора баз даних, що дозволяють задавати, корегувати 

дані кривих повзучості, довготривалої міцності граничних кривих. Розробка 

програмного забезпечення для виведення отриманих даних на екран монітору у 

графічному вигляді. 

 В даній роботі було виконано завдання: 

1. Стисле зберігання графіків у базі даних за рахунок розбиття графіка 

на три окремі частини – дві прямих та криву Без’є. 

2. Розроблено графічний інтерфейс для користувача програмного 

забезпечення. 

3. Розроблено інтерфейс для адміністратора.  

4. Розроблено алгоритм побудови графіків характеристик повзучості та 

довготривалої міцності конструкційних матеріалів. 

 Для роботи розробленого програмного забезпечення потрібен сервер 

apache або nginx з встановленим на нього PHP5 та SQL. Програмне 

забезпечення розроблене на мові PHP з використанням JavaScript та бібліотеки 

JQuery. 

 Також у рамках цієї роботи було розроблявся програмний додаток для 

мобільної операційної системи Android. Цей додаток, на відміну від web-

додатка, користувач може використовувати і якщо не має підключення до 

мережі Інтернет. Алгоритми для побудови та зберігання графіків повзучості та 

довготривалої міцності конструкційних матеріалів абсолютно однаковий в обох 

додатках. 

 Була виконана поставлена задача. На даний момент розроблений web-

додаток доступній у мережі Інтернет на сайті www.worldmech.net. Користувачі 

маю можливість задати свої дані отримані експериментальним шляхом. Після 

перевірки цих даних адміністратором, графіки побудовані на значеннях, що 

вони задали, будуть доступні на сайті, а користувач отримає відповідне 

повідомлення на свою електронну скриньку. Також користувач може 

переглянути  інші графіки повзучості та довготривалої міцності конструкційних 

матеріалів, побудовані іншими користувачами сайту. 

http://www.worldmech.net/
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Управління стендом імітації сейсмічних впливів 

 

Задачами роботи є вирішення проблем пов’язаних з імітацією сейсмічних 

впливів, а також оцифровка, регуляризація, масштабування акселерограм 

сейсмічних впливів. 

Стихійні дії сил природи, поки ще не повною мірою підвладні людині і 

наносять економіці держави і населенню величезний збиток. Щорічно на всій 

Землі відбувається близько мільйона землетрусів,  більшість з них так незначні, 

що залишаються непоміченими, але сильні землетруси,забирають десятки і 

сотні тисяч людських життів і викликають спустошливі руйнування на 

величезних просторах. 

На рис.1 представлена акселерограма реального землетрусу, який 

відбувся в Ірані у 1981 році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Акселерограма землетрусу 

 

На рис. 2 представлена інтелект – карта проблем, які необхідно вирішити 

для досягнення поставленої мети. 

У роботі були вирішені наступні завдання: 

1. Для отримання оцифрованого сигналу була  використона  програма 

Grafula3 призначена  для оцифровки акселерограм (графіків). Після оцифровки, 

отримали пари значень X, Y (які автоматично сортуються) у вигляді таблиці; 

2. Проводиться регулярізація акселерограмми, яка полягає у вирівнюванні 

часової шкали і в масштабуванні; 

3. Здійснюється сплайн - інтерполяція отриманих даних, інтерполювання 

за допомогою сплайнів, т. е. побудова інтерполяційного сплайна, що приймає в 

заданих точках {Xi} задані значення {F (Xі)}, i = 0, 1,. , n; 

4. Здійснюється генерація оцифрованого сигналу. 
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Рис.2 – Інтелект- карта поставленої проблеми 

 

Для випробування на моделях сейсмічного впливу пропонується стенд імітації 

сейсмічного впливу (рис. 3). 

 На рухомій платформі розташована модель випробувальної споруди, на 

яку впливає  електродинамічний вібростенд, що складається з магнітної 

системи, електродинамічної котушки збудження та підсилювача потужності. 

Система управління являє собою спостережувальну систему, задача якої 

складається у підтримці відповідності  між впливом на платформу та 

отриманих реалізаціях сейсмічного влив. В якості вимірювального пристрою 

використовується віброперетворювач, якій вимірює прискорення  платформи.  

 
Рис.3. – Стенд імітації сейсмічних впливів 



ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

ISSN 978-966-593-724 (ч. 1) Матеріали конференції, 2015 118 

УДК 531/534  

 

Ф.П. ЧЕРПАКОВ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

К.В. АВРАМОВ, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

 

Гідродинамічний розрахунок підшипника ковзання 

 

У високошвидкісних машинах найбільш навантаженими і відповідальними 

елементами, визначаючими працездатність і ресурс виробів, є роторно-опорні 

вузли [1, 2]. В якості опор широке застосування знаходять підшипники 

ковзання, що дозволяють забезпечити надійне обертання в широкому діапазоні 

швидкостей і навантажень. Ці підшипники мають малі габарити в радіальному 

напрямку, малу чутливість до ударних і тимчасовим перевантажень та велику 

жорсткість, що робить їх єдино придатними для застосування в швидкохідних 

турбомашинах. 

В роботі розглядається циліндричний підшипник ковзання з одним 

впускним отвором для змащування, через який подається мастило. Підшипник 

встановлений на вал, що обертається з постійною кутовою швидкістю. В 

результаті обертання, в масляному шарі виникає під’ємна сила, що підводить 

вал над внутрішньою поверхнею підшипника. Поставлена задача – розробити 

скінчено-елементну модель підшипника ковзання для розрахунку 

гідродинамічної задачі.  

При розрахунку підшипників ковзання використовуються або довідкові 

дані [3, 4], або моделі теорії мастила різного ступеня складності. Класична 

теорія змащення спирається на рівняння Рейнольдса: 

 

                                         (1) 

 

 

 Численні дослідження показали, що правильне використання моделі на 

основі рівняння Рейнольдса дозволяє отримувати адекватні результати для 

різних типів підшипників ковзання. Проте у ряді випадків допущення класичної 

теорії мастила не виконуються, і для розрахунку підшипників ковзання повинні 

застосовуватися більш загальні підходи.  

Розрахунки проводяться за допомогою методу скінчених елементів у 

програмному комплексі Ansys 15.0 та чисельно, за допомогою програми 

DyRoBeS_BePerf. Проводяться серії розрахунків з різними кутовими 

швидкостями обертання та з різною витратою мастила. 

У першому розрахунку варіювлася  кутова швидкість обертання. В 

залежності від швидкості змінювались також ексцентриситет та кут положення 

центральної вісі. Графіки залежностей максимального тиску та реакції на вал 

від кутової швидкості представлені на рис. 1 та 2 відповідно. 
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Рис. 1– Графік залежності 

максимального тиску від кутової 

швидкості 

Рис. 2 – Графік залежності реакції на 

вал від кутової швидкост 

 

Друга серія розрахунків проводилася для різної витрати мастила. 

Результати розрахунку приведені на рис. 3 та 4. 

 

  
Рис. 3– Графік залежності 

максимального тиску від витрати 

мастила 

Рис. 4 – Графік залежності реакції на 

вал від витрати мастила 
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Упорядочивание и нормализация аналитических выражений для 

сравнения и упрощения в ССКА КиДиМ 

 

Доклад посвящен исследованию алгоритма упрощения аналитических 

выражений путем определения эквивалентных формул и приведения подобных.  

Определение эквивалентности формул имеет актуальное значение во 

многих задачах механики. Так, например, для установления потенциальности 

силового поля необходимо проверить, что производные проекций сил поля по 

дополнительным координатам перекрестно равны друг другу. То есть, если 

проекции сил поля  

; ;x y zF F F
x y z

  
  
  

  
, 

то для его консервативности достаточно, чтобы выполнялись равенства 

, ,
y yx xz z

F FF FF F

y x z y x z

   
  

     
.   (1). 

Для проверки интегрируемости уравнений кинематических связей 

необходимо убедится в эквивалентности соответствующих производных 

ij ik

k j

b b

q q

 


 
,      (2) 

где 1,...,i l  - номер уравнения связи, , 1,...,j k s  - номер обобщенной 

координаты (номер коэффициента при обобщенной скорости в уравнении 

кинематической связи), ,ij ikb b  – сами коэффициенты. 

В связи с тем, что правые и левые части равенств (1) и (2) формируются 

отличными друг от друга последовательностями действий, вид формул справа и 

слева, даже в случае эквивалентности, будет отличаться. Поэтому в работе была 

поставлена задача реализовать аналитический алгоритм нормализации 

сравниваемых формул таким образом, чтобы однозначно сделать заключение 

об их эквивалентности, а полученные процедуры встроить в диагностические 

алгоритмы специальной системы компьютерной алгебры (ССКА) КиДиМ. 

В результате проведенной работы был реализован алгоритм 

преобразования формул, заключающийся в рекурсивном раскрытии скобок, 

упорядочивании полученного списка слагаемых, представляющих 

произведение констант, переменных со степенями и унарных операций (sin, cos, 

ln и т.д.). Для этого потребовалось создать процедуры прямого и обратного 

преобразования представления формул в виде бинарного дерева и указанного 

списка слагаемых, а также процедуры нормализации списка слагаемых. 
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Удосконалення ССКА КіДиМ використанням середовища Embarcadero® 

C++Builder® XE4 

 

В даній роботі вирішується задача перекодування текстового редактора 

комплексу «КіДиМ» з середовища розробки Borland Builder C++ 6.0 на 

середовище Embarcadero® C++ Builder® XE4 з одночасним наданням йому 

графічних властивостей. 

Дана тема є актуальною, так як розвиток техніки і потреб в якості 

програмних продуктів не стоїть на місці, і виникає необхідність перекодування 

модулів «КіДиМ» на більш нову версію C++ Builder, яка дає можливість 

працювати йому в 64-бітних операційних системах типу WINDOWS 8.0. 

Постановка задачі полягає у видаленні проблем, що присутні в комплексі 

«КіДиМ», а саме: 

1. Звіт розрахункових модулів потрібно формувати в графічному вигляді  

формули мають бути формулами , графіки  графіками і т.д.; 

2. Редактор вхідних даних має бути графічним, а не текстовим як зараз; 

3. Переклад програмних модулів на платформу Embarcadero® C++ 

Builder® XE4 або іншу, якщо побачимо переваги; 

4. Розробка єдиної для всіх модулів процедури побудови графіків . На 

даний момент у кожного модуля своя процедура побудови графіків, що дуже 

ускладнює супровід їх. 

Було проведено переклад програмних модулів комплексу «КіДиМ» з 

платформи С++ Builder 6.0 на платформу Embarcadero® C++ Builder® XE4.  

Однією з головних проблем було те, що Embarcadero® C++ Builder® XE4 

використовує в строкових даних не звичайний символьний тип char*, а 

широкий символ wchar_t * (Юнікод). Це спонукало створити спеціальну 

програму для автоматичного перекодування відповідних кодів програм. 

Позитивним результатом слід рахувати, наприклад, уявлення синтаксичних 

одиниць мови «КіДиМ», як деяких об’єктів, що можуть себе відображати в 

істинно аналітичному виді, навіть тоді, коли записані в межах коментаря. 

На даний момент головний модуль комплексу «КіДиМ», що включає 

графічний редактор та демонстрацію діагностичної, помилкової та змістовної 

інформації в звичному для механіків та математиків виді, транслюється і 

збирається в середовищі програмування Embarcadero® C++Builder® XE4. Це 

дає змогу використовувати ССКА «КіДиМ» в 64-бітних операційних системах 

типу WINDOWS 8.0, що суттєво підвищує його продуктивність і наочність.  
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Моделирование нагрева системы «зерно-связка» (ЗС) 

шлифовального круга 
 

При обдирочном шлифовании обеспечиваются условия самозатачивания 

круга, т.е. обновление режущей поверхности круга за счет вырывания зерна из 

связки силами резания. Интенсивность самозатачивания и износа определяется 

прочностью удержания зерна связкой, которая зависит от температуры ее 

нагрева. Бакелитовая связка разупрочняется при превышении теплостойкости 

100÷200 °C. Для повышения стойкости шлифовального круга следует 

обеспечивать нагрев связки не выше 100 °C. В литературе отсутствуют 

исследования теплового состояния системы «ЗС» шлифовального круга 

позволяющие оценить нагрев ее и разработать предложения по его уменьшения 

для повышения стойкости круга. 

В настоящей работе выполнены исследования аналитически (решением 

уравнения теплопроводности в виде бесконечного однородного стержня из 

электрокорунда с охлаждением его по всей длине) и моделированием нагрева 

системы «ЗС». Анализ полученного решения показал, что охлаждение воздухом 

значительно снижает температуру связки на границе выхода зерна из нее, и она 

стабилизируется после 2030 оборотов круга. При более интенсивном 

охлаждении (холодным воздухом или распыленной жидкостью) можно достичь 

условия нагрева связки ниже температуры теплостойкости. Такая возможность 

оценивается моделированием температурного поля в системе «ЗС» на плоской 

модели методом конечных разностей решения двумерной задачи 

теплопроводности. 

Моделирование выполнялось в пакете «VisSim» . Создавались условия 

нагрева режущей вершины зерна на каждом обороте круга до температуры 

плавления обрабатываемой стали ≈1450 °C. Так при охлаждении воздухом с 

температурой 20 °C нагрев связки на выходе зерна из нее достигал температуры 

≈200 °C, т.е. выше ее теплостойкости. Холодным воздухом – 160 °C, а при 

охлаждении распыленной жидкостью – 100 °C .  

Таким образом, применение охлаждения распыленной жидкостью, что не 

требует значительной модернизации обдирочно-шлифовальных станков, 

позволит повысить стойкость шлифовальных кругов на бакелитовой связке. 
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Особливості використання методу селективного лазерного спікання у 

виробництві ракетно-космічної техніки 
 

Ракетно-космічна галузь здебільшого є одиничним виробництвом. Отже 

скорочення циклу створення виробництва деталей від моменту укладення 

контракту до здачі об'єкта на орбіті є головним завданням технолога. 

Актуально використовувати селективне лазерне спікання (SLS) для 

виробництва прототипів та деталей в одиничному типі виробництва. У 

поєднанні з можливостями багатокоординатної обробки генеративні технології 

знімають всі обмеження по складності конструкції і створюють найширші 

передумови для кардинального вдосконалення виробництва, різкого 

скорочення часу виготовлення і витрат [1]. 

В загальному циклі створення виробу значну частину займає 

конструкторсько-технологічна підготовка виробництва. Жорсткі терміни на 

підготовку виробництва та виготовлення космічного корабля нового покоління, 

а також сучасних супутників різного призначення вимагають використання 

ефективних організаційно-технічних рішень із застосуванням 

високотехнологічних методів тривимірного комп'ютерного моделювання та 

створення твердих копій вузлів і деталей ракетно-космічної техніки [2]. 

До важливих вузлів відносяться, зокрема, складні системи трубопроводів. 

Ці вузли служать для передачі рідин і газів під тиском від одних пристроїв 

космічних апаратів до інших і виготовляються з алюмінієвої або нержавіючої 

трубки з привареними на краях фланцями та мають складну форму. 

Для підвищення жорсткості виробу в CAD-моделі трубок повністю 

заповнюються та з’єднуються перемичками. Модель експортується в STL-

формат і перевіряється на наявність помилок в підсистемі топологічного 

аналізу яка є складовою частиною системи морфологічного аналізу 

розробленого на кафедрі «Інтегровані технології в машинобудуванні» ім. М.Ф. 

Семка. В процесі матеріалізації виробу відбувається зміна агрегатного стану 

матеріалу і виникає об’ємна усадка. Усадка викликає внутрішні напруги, що 

призводять до залишкових деформацій. Залишкові деформації та усадка 

призводять до відхилень від правильної геометричної форми виробів, що може 

негативно впливати на функціональність і збирання. 

На наступному етапі матеріалізований трубопровід встановлюється на 

універсально-складальних пристроях, далі за допомогою універсальних 

поворотних елементів налаштовується для установки і зборки-пайки 

трубопроводу. Після встановлення всіх поворотних елементів відповідно до 

положення фланців вони фіксуються, і матеріалізована система трубок 

знімається з складального пристрою. На останньому етапі окремі трубопроводи 

встановлюються на універсально-складальний пристрій відповідно до заданого 

положенням, і після фіксації здійснюється їх збірка-пайка. Точність 
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формоутворення трубопроводів має велике значення так як може вплинути на 

конструкцію складального пристрою. 

Виготовлення виробів методом селективного лазерного спікання можливе 

у навчально-науково-виробничому об‘єднанні «Високі технології в 

машинобудуванні» при НТУ «ХПІ». Приклади виробів що були побудовані на 

установці SLS показані на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Вироби побудовані на установці SLS Vanguard HS Si2 

 

В результаті впровадження селективного лазерного спікання отримані 

наступні результати: цикл технологічної підготовки знижено на 60 %; цикл 

виготовлення трубопроводів склав близько 110 н / ч, це на 65 % менше ніж 

традиційна технологія [3]. Таким чином, впроваджена технологія виготовлення 

трубопроводів із застосуванням методу селективного лазерного спікання 

дозволила суттєво знизити трудомісткість технологічної підготовки 

виготовлення трубопроводів. Оскільки виготовлення виробів на установці SLS 

не потребують оснастки та інструменту, ця технологія дає значне скорочення 

витрат на спеціальне устаткування. 

Так як ракетно-космічна галузь потребує достатньо високих вимог до 

точності виготовлення, з’являється необхідність дослідження впливу об’ємної 

усадки та можливих деформацій, характерних для формоутворення методом 

селективного лазерного спікання. 

На підставі значного скорочення трудомісткості і витрат, використання 

методу селективного лазерного спікання являється актуальним та досить 

перспективним при виробництві елементів ракетно-космічної техніки. 
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Нанотехнології в машинобудуванні 

 

Нанотехнології (НТ) (грецьке слово «nannos» означає«карлик») – це 

сукупність методів маніпулювання речовиною на атомному або молекулярному 

рівні з метою отримання наперед заданих властивостей. 1 нанометр (нм) – це 

дуже мала величина і становить 10
-9

 метра. Нанотехнологія є 

міждисциплінарною наукою і практично проникла в усі галузі науки і техніки: 

фізику, хімію, матеріалознавство, біологію, медицину, екологію, сільське 

господарство та ін. Прогнозується, що наука про нанотехнології і наноречовини 

здатна перебудувати всі галузі промислового виробництва, привести до нової 

науково-технічної революції і вплинути на розвиток соціальної структури 

суспільства. 

Розробка і впровадження нанотехнологій в галузі машинобудування 

дозволять досягти наступних цілей: 1. Підвищення ефективності виробництва. 

2. Створення нових робочих місць. 3. Формування наукового співтовариства, 

підготовка кадрів і наноcиcтемної техніки. 4. Розвиток нових знань про нові 

явища і властивості наноматеріалів та їх структуру. 

Щоб нанотехнології не залишилися науковою фантастикою, вони повинні 

знайти своє місце в економіці, включитися в існуючі економічні цикли або 

створити нові. Це вимагає активного моніторингу та супроводу на всіх етапах 

від лабораторії до ринку. Це якісно новий рівень управління, що дозволяє 

вирішувати організаційно-економічні проблеми небаченого рівня складності. 

Нанотехнології можуть стати потужним інструментом інтеграції 

технологічного комплексу в міжнародний ринок високих технологій, надійного 

забезпечення конкурентоспроможності продукції. 

Розробка та успішне освоєння нових технологічних можливостей зажадає 

координації діяльності на державному рівні всіх учасників нанотехнологічних 

проектів, їх всебічного забезпечення (правового, ресурсного, фінансово-

економічного, кадрового), активної державної підтримки продукції на 

внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Протягом багатьох років принциповою основою матеріалознавства 

слугували наступні властивості матеріалу: хімічний склад, реальна структура 

(тобто дальній і ближній порядок в розташуванні атомів, а також номенклатура 

дефектів), температура. В останні десятиліття до них додався характерний 

розмір частки або елемента структури. 

У сфері машинобудування та металургії нанотехнології також посядуть 

провідне місце за виробництва дешевих, легких і міцних наноматеріалів, які 

згодом витіснять більшість металів, устаткування, сталеливарної продукції. 

Проблем в галузі розробки наноматеріалів і нанотехнологій:  
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1) формування найбільш перспективних споживачів, які можуть 

забезпечити максимальну ефективність застосування сучасних досягнень; 

2) підвищення ефективності застосування наноматеріалів і нанотехнологій; 

3) розробка нових промислових технологій отримання наноматеріалів; 

4) забезпечення переходу від мікротехнологій до нанотехнологій і 

доведення розробок нанотехнологій до промислового виробництва, особливо в 

галузі електроніки та інформатики; 

5) широкомасштабний розвиток фундаментальних досліджень у всіх 

галузях науки і техніки, пов'язаних з розвитком нанотехнологій; 

6) створення дослідницької інфраструктури; 

7) створення фінансово-економічного механізму формування обігових 

коштів у інститутів та підприємств-розробників наноматеріалів і 

нанотехнологій; 

8) підготовка та закріплення кваліфікованих наукових, інженерних та 

робітничих кадрів для оновленого технологічного комплексу. 

Необхідно підкреслити, що розвиток науки про нанотехнології може вже в 

недалекій перспективі призвести до помітного розвитку базових галузей: 

машинобудування, електроніки і оптоелектроніки, інформатики, засобів зв'язку, 

енергетики (в тому числі атомної), сільського господарства, охорони здоров'я, 

екології та ін. Таким чином, нанотехнології практично в усіх сферах і в різних 

галузях науки забезпечать точніші вимірювання (у кілька мільйонів разів) і 

дадуть змогу вивчати різні процеси на атомарно молекулярному рівні з 

реєстрацією найменших відхилень від норми. 

Успіх у розвитку цих напрямків буде визначатися, по суті, рішенням двох 

основних проблем: розробка надійних способів створення наноматеріалів і 

нанооб'єктів з необхідними властивостями і розробка нових і розвиток 

існуючих методів діагностики з атомним дозволом. На черзі створення 

ефективних технологічних процесів, що забезпечують отримання матеріалів з 

нанокристалічною структурою в промислових масштабах. Безумовно, ці 

проблеми не можуть бути повністю вирішені без навчання та залучення 

висококваліфікованих кадрів. 

На сьогоднішній день наноматеріали використовують для виготовлення 

захисних та світлопоглинаючих покриттів, спортивного обладнання, 

транзисторів, світловипромінюючих діодів, паливних елементів. 
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Исследования влияния длины рейки портального крана КПП 16/20/32 т на 

усилия, возникающие в процессе изменения вылета стрелы 

 

Разработана компьютерная модель портального крана КПП 16/20/32 т. 

Цель работы: определение усилий в элементах металлоконструкции 

портального крана при варьировании геометрическими параметрами. 

Преимуществами данного решения является возможность исследования всех 

силовых факторов в различных условиях и расчетных случаях, с  

минимизацией временных и финансовых затрат. 

При использовании созданной модели возможна  оптимизация элементов 

крана путем изменения геометрических его параметров. 

Компьютерная модель портального крана КПП 16/20/32 т приведена 

на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Компьютерная модель портального крана КПП 16/20/32 т 

 

Разработанная модель позволяет исследовать влияние длины рейки на 

усилия, возникающее в ней в процессе изменения вылета стрелы. 

Максимальные растягивающие  усилия возникают  при максимальном вылете. 

На основание полученных результатов построен график зависимости,  рис. 2, 

наглядно демонстрирующий усилия, возникающие при изменение длины 
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рейки. График зависимости усилий в рейки от её длины напрямую связан с 

энергозатратами привода изменения вылета.  

Полученные результаты позволяют определить режимы работы привода 

механизма вылета, обеспечивающего максимальное использование 

установленной мощности – 45 кВт. 

Усилия в рейке рассчитывались по методике [3] и сравнивались с 

полученными  результатами моделирования. Расхождение результатов не 

превышает 5 %,  что свидетельствует о работоспособности предложенной 

модели портального крана. Такие же показатели дали результаты  сравнения 

мощности привода. 

 

 
 

Рис. 2 – График зависимости усилий в рейке от её длины 

 

Полученные результаты дают возможность исследовать энергоемкость 

процесса изменения вылета стрелы при варьировании геометрических 

параметров рейки: геометрических характеристик сечения,  свойств материала, 

положения относительно колонны и стрелы. 
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Визначення параметрів гасителів пульсацій тиску за узагальненим 

критерієм їх ефективності  

 

Використання гідравлічних гасителів пульсацій тиску (ГПТ) в об’ємних 

гідроагрегатах (ГА) дозволяє значно зменшити шум та вібрацію, підвищити 

технічний рівень і конкурентоспроможність ГА. При проектуванні ГПТ 

актуальним завданням є визначення раціональних конструктивних параметрів 

які забезпечують ефективне гасіння пульсацій тиску при незначних втратах 

тиску в них та малих масогабаритних показниках.  

Методикам розрахунку та проектування ГПТ присвячені роботи 

Глазкова М.М., Шорина В.П., Kolleka W., Mednisa W. й ін. Сучасна методика 

проектування ГПТ яка враховує його конструктивні та робочі параметри ГА, 

газовміст робочої рідини (РР) наведена у [1]. Однак в цій та інших відомих 

роботах не наведено критеріїв якім враховують втрати тиску в ГПТ та їх 

масогабаритні показники. В [2] запропоновано для оцінки ефективності ГПТ 

використовували узагальнений критерій гашення пульсацій тиску – оK , який 

крім ступеня гашення амплітуди вхідних пульсацій тиску РР, враховує 

гідравлічні втрати тиску в ньому та масогабаритний критерій – mVK . Однак 

в [2] і інших роботах не встановлені значення цих критеріїв, отримані 

результати не прив’язані до основного конструктивного параметра гідравлічних 

апаратів і пристроїв – діаметра умовного проходу уd  (середньої витрати – серq ). 

Визначення безрозмірних раціональних конструктивних параметрів ГПТ та їх 

порівняння за запропонованими критеріями є актуальним завданням. 

У доповіді розглядаються ГПТ: однокамерний зі звуженим патрубком на 

виході тип – I; інтерференційний з обвідним каналом тип – II; з автоматичним 

підстроюванням параметрів тип – III, [1]. Вперше наведені математичні моделі 

їх робочих процесів у безрозмірних параметрах, які базуються на зосереджені 

параметрів за Г- і Т- подібними схемами та прив’язані до їх уd . Для оцінки 

ефективності ГПТ використовували: 

 

)1( сервхсерго ppkK  ,                                        (1) 

де вихвхг рр aak   – коефіцієнт гасіння; вхрa , вихрa  – відповідно амплітуда 

пульсацій тиску на вході і виході ГПТ; серр  і сервхp  – відповідно середні за 

період коливання РР втрата тиску в ГПТ і тиск на його вході; 

 

)()( ггтртрmV VmVmK  ,                                             (2) 
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де трm  і гm  – відповідно маса трубопроводу одиничної довжини з уd  ГПТ і 

його маса; трV  і гV  – відповідно об’єм трубопроводу одиничної довжини з уd  

ГПТ і його об’єм. 

 

Втрати тиску в ГПТ розраховували за відомими залежностями. Тиск зливу 

в ГА дорівнював атмосферному. РР – масло ІГП – 30 при температурі 50
0
С. За 

базові параметри ГПТ приймали такі як наведені в [1]. Газовміст, температура і 

в’язкість РР мають суттєвий вплив на характеристики ГПТ. При газовмісті РР 

від 0,5 % та вище ефективно використовувати ГПТ типу I, а при газовмісті РР 

до 1 % – типу II, який не пропускає низькочастотні пульсації тиску в ГА. 

Результати розрахунку коефіцієнтів ефективності наведені у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Значення оK  та mVK  залежно від уd  ( серq ) та типу ГПТ 

Тип 

ГПТ 

уd *, мм 6 (0,6) 10 (1,0) 16 (1,6) 20 (2,0) 32 (3,2) 

серq , л/хв 12,5 32,0 100,0 160,0 250,0 

I 
оK  2,05 2,08 1,97 1,95 2,17 

mVK  0,038 0,017 0,0068 0,0055 0,0031 

II 
оK  5,27 5,28 5,26 5,27 5,29 

mVK  0,81 0,31 0,12 0,07 0,03 

III 
оK  1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 

mVK •10
2 

1,70 0,914 0,402 0,245 0,152 

*В дужках наведені відносні діаметри умовного проходу ПГП 

 

За узагальненими математичними моделями ГПТ у безрозмірних 

параметрах встановлено, що значний вплив на гk  ГПТ типу I має уd  та серq  і 

його застосування у ГА з 10у d мм неефективно. У ГА з ГПТ типу II значний 

вплив на гk  має відносний уd  та газовміст РР. Найбільший влив на гk  ГПТ типу 

III мають безрозмірні діаметри отворів виконаних у центральній трубі та 

внутрішній діаметр корпуса ГПТ. оK  доцільно використовувати як основний 

критерій при багатокритеріальній оптимізації конструктивних параметрів ГПТ, 

а mVK  для порівняння показників його технічного рівня. 
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Комп'ютерне моделювання та дослідження течій робочого середовища в 

проточній частині елементів «сопло» та «сопло-заслінка» 

 

Моделювання течії робочого середовища в проточній частині елементів 

«сопло» та «сопло-заслінка» є важливою прикладною задачею при дослідженні 

процесів в промислових апаратах. Ця задача відноситься до механіки суцільних 

середовищ і є досить складною, тому привертає пильну увагу дослідників [1]. 

Моделювання проводилося при зміні основних параметрів в наступних 

діапазонах: діаметр сопла dc = 1,6 мм; діаметр заслінки dз = 6,0…20 мм; відстань 

між соплом та заслінкою h = 0,01…0,5 мм; тиск живлення 

рЖ = 120…240 кПа [2]. Типова картина течії робочого середовища в елементі 

«сопло-заслінка» наведена на рис. 1. 

 

 

 
 

Рис. 1 – Моделювання течії стислого повітря в елементі «сопло-заслінка» 

 

Результати моделювання відповідають експериментальним дослідженням 

та наочно показують траєкторію руху потоків стислого повітря, зокрема, 

область розрідження у торца заслінки. 

Отримані результати надають можливість на етапі проектування визначити 

найбільш ефективну модель елемента для вирішення конкретної задачі. Крім 

цього, даний метод проектування та дослідження є найбільш доцільний в 

машинобудуванні, тому що вимагає виготовлення промислових зразків для 

відповідних натурних досліджень.  
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Комп'ютерне моделювання та дослідження течій робочого середовища в 

проточній частині елементів «сопло-сопло» та «ежектор» 

 

Процес розрахунку течії робочого середовища в проточній частині 

елементів «сопло-сопло» та «ежектор» передбачає виконання наступних кроків: 

створення області розрахунку; завдання математичної моделі; завдання 

граничних умов; завдання вихідної розрахункової сітки та критеріїв її адаптації 

за рішенням і по граничних умовах; завдання параметрів методів розрахунку; 

проведення розрахунку [1]. Типова картина течії робочого середовища в 

елементі «ежектор» наведена на рис. 1. При цьому оцінити вірогідність 

отриманого рішення, якщо немає результатів натурних експериментів, 

надзвичайно складно [2]. 

 

 
 

Рис. 1 –  Моделювання течії стислого повітря в елементі «ежектор» 

 

Результати моделювання наочно показують область розрідження, що надає 

можливість підсмоктування повітря через похилі канали, а також траєкторії 

руху активного та пасивного потоків стислого повітря.  

Даний метод дослідження доцільний в машинобудуванні і не вимагає 

виготовлення промислових зразків для проведення необхідних досліджень, що 

економічно є вигідним з точки зору економії як матеріалів, так і часу. 
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Технология высокоскоростной обработки корпусных деталей и пресс-форм 

на оборудовании с ЧПУ 

 

За последние несколько лет были внедрены новые стратегии 

высокоскоростного фрезерования, которые обеспечивают значительное 

увеличение съема металла и более короткий цикл обработки. Эти стратегии 

нацелены на то, чтобы максимизировать производительность цельного 

твердосплавного инструмента, конструкция которого позволяет использовать 

полную рабочую длину режущей поверхности при обработке с большой 

глубиной резания. Очевидно, что способность глубокого резания может 

сократить время, необходимое для фрезерования, особенно при увеличении 

скорости подачи. Дополнительным бонусом является то, что значительно 

увеличивается жизнь фрезы, так как инструмент избегает резкого изменения 

направления движения резания, что может привести к перегрузке инструмента. 

Фундаментальные проблемы со стандартной стратегией обработки 

заключаются в том, что оптимальные режимы резания применяют только при 

прямолинейном резании. Любые внутренние углы в модели значительно 

увеличивают угол контакта с фрезой. Для защиты инструмента, это увеличение 

должно быть сбалансированным, с помощью низкой скорости подачи. Затем 

пользователь может применить низкую скорость для всей траектории 

инструмента, что увеличивает время обработки, или постоянно варьировать 

подачу и скорость, при движении фрезы вокруг модели, что повышает износ 

как фрезы так и станка. 

Часто эти новые стратегии используют трохоидальные движения, чтобы 

получить доступ к внутренним углам, выполняя более сложные траектории. 

Однако, в то время как большинство методов высокоскоростного фрезерования 

стремятся к поддержанию постоянной, теоретической интенсивности съема 

металла, альтернативный подход производит перемещения инструмента с 

управляемым углом контакта. 

Эта стратегия обеспечивает оптимальные режимы резания для всей 

траектории инструмента, которые, как правило, возможны только для 

прямолинейного движения. Время обработки  уменьшается, поскольку 

происходит более последовательный съем металла и постоянная скорость 

подачи, которые также защищают станок. 

Постоянная скорость подачи достигается с помощью нового подхода, 

который имеет принципиальное отличие от других технологий  
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высокоскоростного фрезерования. Трудно предсказать точно, как 

металлорежущие станки и инструменты будут реагировать на постоянно 

меняющиеся скорости подачи. Были проведены испытания, чтобы 

продемонстрировать надежность новой технологии. 

Испытания показали, что траектория перемещения, контролируемая 

контактным углом, позволяет избежать перегрузки фрезы и достичь 

максимального срока службы инструмента. Ударные нагрузки, вызванные 

внезапными изменениями угла контакта, также сведены к минимуму. Это 

предотвращает скалывание инструмента. Кроме того, стабильность условий 

резания обеспечивает квазистабильную температуру кромок, что продлевает 

жизнь покрытия инструмента и избегает теплового разрушения поверхности 

детали. Вследствие малой ширины контакта возможно применение 

инструмента с большим количеством режущих кромок, позволяющего 

увеличить подачу без риска уменьшения стойкости. 

В новом высокоскоростном фрезеровании при расчете траектории 

движения инструмента применяется параметр - минимальный радиус. Это 

гарантирует, что станок обеспечит контроль скорости рабочей подачи в углах и 

для любой непрямолинейной части траектории инструмента. Это также 

повышает предсказуемость процесса резания, так как машина все время 

работает с запрограммированной скоростью подачи. 

Ориентация на управление контролируемого угла также увеличивает 

прогнозируемость рабочих характеристик инструмента. Увеличение 

предсказуемости дает возможность гибкого регулирования скорости подачи и 

числа оборотов, поэтому можно предсказать количество и качество деталей, 

которые может обрабатывать инструмент до замены. Смена инструмента может 

быть добавлена в программу. 

Помимо увиденных сложных форм в дизайне инструмента, пользователь 

может услышать отличия во время процесса обработки. Традиционное 

фрезерование издает звук различной тональности, которая указывает на то, что 

не используются оптимальные условия резания. Это также может быть 

признаком перегрузки инструмента или вибрации. А при эксплуатации 

инструмента с постоянными условиями, звук будет постоянной тональности. 

Постоянный размер и толщина стружки являются еще одним доказательством 

стабильности обработки. 

Количество сэкономленного времени в новой стратегии обработки зависит 

от материала и обрабатываемой формы детали, станка и режущего 

инструмента. Испытаний показали, что достигается экономия времени не менее 

40 процентов. Точное влияние на срок службы инструмента с управляемым 

углом при расчете траектории движения инструмента также варьируется.  

Новые стратегии обработки могут обеспечивать значительную экономию как 

времени обработки так и затраты на инструмент, и любая стратегия, которая 

может делать это заслуживает внимание производств, выпускающих корпусные 

детали и пресс-формы. 
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Взаємозв'язок параметрів циклу шліфування з глибиною дефектного 

шару деталі 

 

Якість продукції машинобудування в значній мірі забезпечується на 

фінішних операціях технологічних процесів механічної обробки. Найбільш 

поширеними фінішними операціями є різноманітні види шліфування. 

Теплові явища при шліфуванні залежать, головним чином від температури 

нагріву поверхневого шару і часу впливу температури на оброблювану 

поверхню. Теплові явища викликають фазові та структурні перетворення, які 

змінюють властивості поверхневого шару після шліфування. Якість обробленої 

поверхні характеризується твердістю поверхневого шару, структурними 

змінами, залишковим напругою і відсутністю прижогів і мікротріщин. 

Кількість тепла, що виділяється в процесі шліфування в одиницю часу 

визначається: відносною швидкістю переміщення поверхонь заготовки і 

шліфувального круга V; складовими тангенціального зусилля шліфування, що 

витрачаються на зняття металу і подолання сил різання Tzpz PP .. , ; з урахуванням 

коефіцієнту чи, що враховують частина енергії, перетворюється в тепло 

;9,05,02 k  99,03 k [2]. 

,
1020

.3.2 Tzpz

T

PkPk
VQ


  

 

Розглянуто цикли врізного шліфування, що складаються з чорнових, 

чистових і доводочних етапів, на яких обробка виконувалася з різною 

інтенсивністю. 

Виконано аналіз впливу режимів шліфування на глибину дефектного шару 

на кожному етапі циклу, що дозволило отримати розрахункові залежності для 

вибору режимів шліфування. 

Складена математична модель для управління циклами, яка дозволяє 

оптимізувати час обробки в залежності від вимог до якості поверхні після 

шліфування. Використання даної методики дозволяє отримати підвищення 

продуктивності обробки з отриманням заданої якості. 
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Компенсація залишкових деформацій виробів при побудові на установках 

селективного лазерного спікання 

 

Селективне лазерне спікання (SLS) при матеріалізації 3D моделей 

здійснюється шляхом виборчого з'єднання часток початкового порошкового 

матеріалу. Особливістю SLS є можливість побудови функціональних виробів, 

що забезпечується їх досить високою міцністю [1] та виникненням залишкових 

деформацій виробів. 

Залишкові деформації призводять до відхилень від правильної 

геометричної форми виробів, що може негативно впливати на функціональність 

і збираємість.  

Для зниження відхилень від правильної геометричної форми 

запропоновано проводити технологічну компенсуючу деформацію 

тріангуляційних моделей на етапі підготовки до матеріалізації. 

Під деформацією i тріангуляційної моделі (у геометричному сенсі) 

розуміється зміна координат вершин zi за напрямком побудови (вісь Z) 

відповідно до заданого закону залежно від поточних значень координат xi, yi в 

площині побудови (осі X-Y) : 
 

zi = zi* ±i ; i = f(xi, yi)  const, 
 

де zi, zi*- відповідно деформаційні та початкові значення координат вершин; 

f(xi, yi) - деформаційна функція. 

Для реалізації запропонованого підходу розроблена спеціальна програмна 

підсистема деформацій/трансформацій STL-моделей на базі системи 

морфологічного аналізу. 

Компенсуюча технологічна деформація може бути позитивною або 

негативною. Знак приросту кривизни відповідає знаку деформації: плюс - 

опукла (XP, YP), мінус – увігнута (XM, YM). Під опуклою компенсуючою 

деформацією тріангуляційної моделі розуміється зміна координат вершин 

трикутників в позитивну сторону від прилеглої (нульової) площини по самі 

вінця моделі по осях X / або Y в негативну при увігнутій деформації. 

У підсистемі можливе виконання трьох типів деформацій тріангуляційних 

моделей: радіальної, сферичної і степеневої. Кожен тип деформації 

відрізняється законом зміни координат вершин моделі. Тип компенсуючої 

деформації обирається виходячи з геометричних особливостей виробу 

(співвідношенням розмірів і форми). 

При експериментальній перевірці були узяті дві однакові моделі завдовжки 

lXsize = 275 мм, для однієї з них була виконана увігнута радіальна компенсуюча 
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деформація X = 1 мм (рис. 1). 
  

lXsize = 275 мм 

   = 1 ммδX

 
 

Рис. 1 – Тріангуляційна модель після виконання компенсуючої 

деформації 
 

Стріла прогину виробу побудованого по моделі з компенсуючою 

деформацією по осі X при lXsize = 275 мм склала ΔX = 1,3 мм; Стріла прогину 

виробу побудованого по початковій тріангуляційній моделі ΔX = 2,3 мм (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2 – Вироби із залишковою деформацією (вісь X) по тріангуляційній 

моделі з компенсуючою деформацією (верхня фотографія) і по початковій 

тріангуляційній моделі (нижня) 
 

Експериментальна перевірка запропонованого підходу показала, що 

технологічні компенсуючі деформації тріангуляційних моделей, на етапі 

технологічної підготовки, дозволяють істотно знизити погрішності форми 

виробів побудованих на установках селективного лазерного спікання. 
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Математичне моделювання руйнування багатошарових металокерамічних 

матеріалів при високошвидкісній дії твердосплавних інструментів 

 

Широкомасштабні дослідження процесів високошвидкісного взаємодії 

деформованих твердих тіл експериментального, аналітичного, чисельного 

характеру активно проводяться з середини минулого століття [1]. 

Перспективний розвиток різних областей техніки, пов'язаних з динамічним 

умовами навантаження, значною мірою залежить від створення та широкого 

застосування нових матеріалів з комплексом заданих фізико-механічних 

властивостей, розробка яких останнім часом отримала потужний імпульс [2]. 

Перспективним напрямом посилення проникаючої здатності ударників 

кінетичної дії є застосування матеріалів комбінованого будови на основі 

тугоплавких сполук або некласичних матеріалів, наприклад, пористого 

матеріалу з низькою питомою щільністю [3]. 

Метою роботи є математичне моделювання руйнування багатошарових 

металокерамічних матеріалів при високошвидкісній дії твердосплавних 

інструментів. Розвиток математичної моделі, яка описує процеси деформації, 

руйнування  у взаємодіючих багатошарових захисних конструкціях і ударника. 

Чисельне дослідження високошвидкісного взаємодії ударника з комбінованими 

багатошаровими перепонами, що містять проміжні інертні шари. 

Моделювання руйнувань проводиться за допомогою кінетичної моделі 

руйнування активного типу, визначальною зростання мікроушкоджень, 

безперервно змінюють властивості матеріалу і викликають релаксацію 

напружень. Тиск у непошкодженому речовині є функцією питомого обсягу і 

питомої внутрішньої енергії і у всьому діапазоні умов навантаження 

визначається за допомогою рівняння стану типу Ми-Грюнайзена: 
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де μ = V0/(V-Vf)-1, γ0 - коефіцієнт Грюнайзена, V0 и V - початковий і поточний 

питомі обсяги, a і b - константи адіабати Гюгонио. 

Визначальні співвідношення мають вигляд: 
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де dtdSij /0  – похідна за Яуманну. 

 

Рішення завдання проведено модифікованим для розв'язання динамічних 

задач методом кінцевих елементів, реалізованим в пакеті програм для ЭВМ. 

 

 
 

Рис. 1 – Проникання в багатошарові пластину циліндричного ударника. 

Швидкість удару 700 м/с 

 

На рис. 1 наведені результат розрахунку взаємодії сталевих ударників. 

Збільшення товщини тильного шару перешкоди призводить до припинення 

формування додаткової тильній опуклості через збільшення інерції шару. 

Процес безпосередньої взаємодії стержня з тильним шаром по мірі зростання 

товщини даного шару стає все більш тривалим етапом всього процесу 

зіткнення. При цьому якісно змінюється характер руйнування головної частини 

ударника. Зміна полягає в переході від переважаючого вигину головної частини 

ударника і можливого подальшого її відділенню у запреградному просторі до 

спрацьовування (руйнування ерозійного типу) головної частини ударника. 
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Підвищення ефективності обробки виробів машинобудування з 

використанням методу високошвидкісної обробки 

 

Високошвидкісна обробка різанням являється прогресивною та швидко 

розвиваючою технологією обробки металів. В останній час, ця технологія 

почала активно впроваджуватися в практику, завдяки розвитку теорії різання. 

Скорочення тривалості повного виробничого циклу від ідеї нового продукту до 

готової деталі являється одним з центральних моментів збереження та 

підвищення конкурентоздатності підприємств у багатьох галузях 

промисловості. У цьому зв’язку високошвидкісна обробка притягує до себе все 

більше уваги та стоїть у центрі багатьох дискусій. Є багато відкритих та 

спірних питань, одначе не викликає заперечень той факт, що така обробка 

різанням заволожує все нові та нові області застосування. Фізична сутність 

обробки металів різанням полягає у видаленні з заготовки поверхневого шару 

металу у вигляді стружки, для того щоб отримати з заготовки деталь потрібної 

форми, заданих розмірів і забезпечити необхідну якість поверхні. Високі 

швидкості пред'являють великі вимоги до конструкції верстатів, управлінню їх 

робочими органами, підвищеної міцності інструменту, способам його 

кріплення і іншим важливим моментам. 

 Датою народження ВШО являється 27-го квітня 1931. У цей день 

німецький винахідник Соломон С. отримав патент № 523594 «Спосіб обробки 

металів різанням» [1]. Соломону вдалося віднайти, що при досягненні 

визначеної швидкості різання відбувається істотне зниження температур у зоні 

різання. Він також показав, що для конкретного матеріалу існує визначена 

швидкість різання, при досягненні якої подальша обробка різанням неможлива. 

На сьогоднішній день швидкість різання при застосуванні ВШО у 5–10 раз 

перевищує швидкість різання при нормальній обробці. 

На жаль, проведені до сьогоднішнього дня численні дослідження не 

призвели до однозначного наукового підтвердження теорії Соломона. 

Зниження температури у зоні різання по різному для різних матеріалів. 

Температура знижується незначно для сталі та чавуна, та дуже помітно для 

алюмінію та інших металів, які не містять залізо. Визначення повинно 

базуватися на інших факторах. 

Ціллю роботи є підвищення ефективності обробки виробів 

машинобудування з використанням метода високошвидкісної обробки. У ході 
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дослідження потрібно буде визначити, чи можна за допомогою ВШО 

підвищити технологічність виробництва, що повинно підвищити якість та 

знизити вартість за рахунок спрощення технологічного процесу та скорочення 

часу обробки. 

Правильно застосовувана високошвидкісна обробка забезпечує рішення 

проблеми якості. Вона повністю часто виключає необхідність ручної доробки. 

Це особливо необхідно для виробництва складних ЗD-деталей з 

багатофункціональними поверхнями та компонентами. 

Завдяки тому, що від 7595 % теплової енергії, яка виникає, під час 

обробки залишається у стружці, ВШО може здійснюватися без мастильно-

охолоджуючої рідини. Підвищення швидкості різання, окрім задовільних 

якостей, має й недолік, внаслідок погіршення умов роботи ріжучої кромки 

різця. Кількість тепла, що виникло при ВШО на ріжучій кромці перевищує 

кількість тепла при звичайних швидкостях різання. Це викликано тим, що 

різець отримує теплоту з більшої кількості частинок стружки, за той же час, ніж 

при звичайній швидкості. 

Через незадовільні фактори різання, до матеріалу різців пред’являють 

особливі умови: висока теплостійкість інструмента, зносостійкість, міцність та 

ін. [3]. Відповідають цим вимогам матеріали, такі як: сучасні тверді сплави,  

синтетичні надтверді матеріали на основі полікристалічних алмазів, РСВN 

(кубічний нітрид бора), мінералокераміка на основі Al2O3 та ін. [2]. 

Успішному впровадженню високошвидкісної обробки передував розвиток 

всіх складових процесу обробки – інструмента, інструментальних матеріалів та 

покриттів, інструментальних оправлень, швидкодіючих систем ЧПУ, 

програмного забезпечення для підготовки управляючих програм САD/САМ, 

нарешті, верстатів [4]. 

Основними проблемами при виготовленні виробів машинобудування 

являються великі розміри деталей, а також те, що вони виконані з різних 

матеріалів – як звичайних сталей, так і в’язких електротехнічних.  

У даний час ВШО останніх є недостатньо вивченою. Тому в роботі 

приведена розробка та порівняння різних типів технологічних процесів 

виготовлення виробів машинобудування, що дозволило підвищити 

технологічність виробництва, тим самим підвищити якість готових виробів, 

знизити їх вартість, за рахунок спрощення технологічного процесу та 

скорочення часу обробки. 

 
Список літератури: 

1. Deutsche Patenschrift Nr. 523594: “Verfahren zur Bearbeitung von Metallen oder bei einer 

Bearbeitung durch schneidende Werkzeuge sich ähnlich verhaltende Werkstoffe”. 

2. Д. В. Кожевников Режущий инструмент/ Кожевников Д. В., Гречишников В. Л., 

Кирсанов С. В., Кокарев В. И., Схиртладзе А. Г. – М.: Машиностроение, 2005. – 528 с. 

3. В. Г. Солоненко, Резание металлов и режущие инструменты / Солоненко В. Г., 

Рыжкин А. А. – Инфра-М, 2011. – 416 с. ISBN: 978-5-16-004719-5. 

4. Артем Аведьян. Высокоскоростная обработка, инструмент – повышение 

эффективности производства. Журнал «САПР и графика», 9/2007.  

 



ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

ISSN 978-966-593-724 (ч. 1) Матеріали конференції, 2015 142 

УДК 621.923 

 

И.В. ГОРИЗДРА, НТУ «ХПИ», Харьков, Украина 

В.А. ФЕДОРОВИЧ, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПИ», Харьков, Украина 

 

Моделирование процессов шлифования в режиме самозатачивания 

 

Наиболее рациональными условиями алмазного шлифования кругами на 

органических и керамических связках является режим их самозатачивания в 

процессе обработки. Самозатачивание имеет место в том случае, когда из-за 

затупления возросшее давление на зерна оказывается больше прочности, 

удерживающей их связки. Зерна выкрашиваются полностью или частично, это 

зависит от характеристики круга и условий работы зерна [1]. 

Главный недостаток процесса самозатачивания – низкий коэффициент 

использования потенциально высоких режущих свойств алмазных зерен, 

который не превышает 510 % [2]. Проблема повышения эффективности 

использования дорогостоящих алмазных зерен, и как следствие повышения 

эффективности процессов алмазного шлифования кругами на органических и 

керамических связках является весьма актуальной. 

Для определения оптимального сочетания физико-механических свойств 

структурных составляющих алмазных кругов использовалась методология 

расчета методом конечных элементов управляемых процессов разрушения в 

зоне шлифования. Она позволяет расчетным путем определить оптимальное 

сочетание физико-механических свойств алмазных зерен их зернистости и 

концентрации с такими свойствами связки, при которых обеспечивается высокая 

производительность процесса шлифования. 

Сущность метода состоит в моделировании реального объекта 

совокупностью конечных элементов (одномерных, двумерных, трехмерных), 

выполнении условий их сочленения, нагружения, закрепления и анализа 

напряженно-деформированного состояния (НДС) такой конечноэлементной 

модели. Важным этапом исследования было изучение влияния температуры 

шлифования  на 3D НДС зоны, что и показано на рис. 1. Проце смоделирован с 

применением современного компьютерного пакета COSMOSWorks. 

Из рисунка видно, что наибольшие напряжения возникают в зоне касания 

алмазных зерен; напряжения распространяются также в объеме связки.  

На рис. 2 представлена конечноэлементная модель системы «связка-зерно-

металлофаза-ОМ» и визуализация результатов динамического 3D 

моделирования процесса шлифования в режиме самозатачивания кругов из 

СТМ. 

Таким образом, предложенная методология позволяет расчетным путем 

определить рациональные сочетания физико-механических свойств связки, 

марки алмазных зерен, их зернистость и концентрацию, а также режимы 

шлифования, при которых будет реализован процесс самозатачивания алмазно-
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абразивных кругов, обеспечивающий максимальный коэффициент 

использования потенциально высоких режущих свойств алмазных зерен. 

 

    а               б 

Рис. 1– Влияние температуры шлифования на 3D НДС зоны шлифования 

а – температура -300 С; б – температура -500 С 

 

 

 
τ = 0 мс; σэкв= 0 ГПа 

 

 τ = 0,009мс; σэкв= 8,35 ГПа 

   а       б 

Рис. 2 – Динамическое моделирование процесса алмазно-абразивной 

обработки в процессе самозатачивания: 

а – конечноэлементная модель системы «связка-зерно-металлофаза-ОМ»;  

б – визуализация результатоврасчета 
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Моделирование вибраций ручной шлифовальной машины (РШМ) ИП – 

2014П и анализ результатов 

 

Целью работы является уменьшение вибраций РШМ путем 

совершенствования технологии формообразования шлифовального круга, и 

одним из важнейших элементов модели является круг. Его неуравновешенность 

за счет погрешности формы и погрешности установки на шпиндель РШМ 

является важнейшим источником колебаний РШМ. Неуравновешенность круга 

и ротора пневмодвигателя определяют уровень вибраций РШМ. 

Графическую модель динамической системы КМО можно представить так, 

как показано на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1 – Графическая модель динамической системы «абразивный круг – 

РШМ – оператор» 

 

На рис.1 РШМ представлена массой  приложенной в точке  - центре ее 

тяжести. В точке  приложена центробежная сила неуравновешенного ротора 

 отстоящая от точки  на расстоянии . Руки оператора моделируются 

массами  для левой руки и  для правой руки. Пружины, которыми руки 

оператора присоединены к РШМ, имеют жесткость  и  соответственно для 
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левой и правой руки. Демпферы в соединении рук с РШМ соответственно 

имеют коэффициенты демпфирования  и . 

Руки оператора присоединены к его телу через демпферы и пружины с 

соответствующими коэффициентами для левой руки ,  и для правой руки 

, . Параметры рук оператора , , , , ,  заимствованы из [1]. 

Для составления уравнений движения элементов трехмассовой модели с 4-

мя координатами удобно воспользоваться уравнением Лагранжа 2-го рода [2] в 

результате чего получена система дифференциальных уравнений – и, в виде 

удобном для их решения в пакете прикладных программ «VisSim» [3] они 

имеют следующий вид: 

 

 
 

Полученная система уравнений позволяет моделировать систему «круг – 

РШМ - оператор» как для условий плоского, так и для условий рабочего хода. 

Установлено большое влияние на уровень вибраций РШМ 

эксцентричности круга и непараллельности его торцев. Установлено, что при 

существующей технологии изготовления кругов уровень вибраций РШМ ИП-

2014П превышает допустимый в  раза. Показана перспективность 

увеличения точности параметров макроформы круга совершенствованием 

конструкции его и технологии изготовления. 
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Вплив залишкових напруг на деформацію поверхонь гільз циліндрів 

 

Відхилення від заданої геометричної форми робочої поверхні  гильзи 

циліндра може відбуватися внаслідок недостатньо високої точності  обробки,  

релаксації  залишкових напруг, що виникають при виготовленні деталей, які 

сполучаються, а також за рахунок монтажної й динамічної деформацій. 

Причини деформації при природному старінні циліндрів вивчені досить 

докладно і є ряд рекомендацій та способів боротьби з нею [1]. Однак у 

літературі немає конкретних даних про формування залишкових напруг на 

стадіях обробки поверхонь гільзи циліндра й про ефективні способи керування 

величиною й характером залишкових напруг. Дотепер абсолютна величина й 

характер розподілу залишкових напруг по перетину деталей не регламентовані 

стандартами й технічними умовами на виготовлення й відновлення деталей. 

Залишкові напруги по своїй фізичній природі нічим не відрізняються від напруг 

того ж знака,  що виникають від прикладеного навантаження, особливо в зонах 

концентрації напруг [2]. Релаксація залишкових напруг супроводжується 

перекручуванням геометричної форми. Прийнято вважати [2], що залишкові 

напруги в гільзах циліндрів тракторних двигунів формується при загартуванні, 

а наступна механічна обробка не робить істотного впливу на їхню зміну. На 

наш погляд, такий вивід неправомірний, тому що внутрішня поверхня  гільзи 

багаторазово піддається абразивної обробці, що викликає ріст залишкових 

напруг. Щоб зберегти первісну точність в процесі експлуатації, треба зберігати 

низький рівень технологічних залишкових напруг при виготовлені деталі. 

Істотний вплив на показники працездатності й надійності двигуна роблять 

монтажні й динамічні деформації гільз циліндрів у процесі збирання й 

експлуатації [3]. Багато дослідників з усього світу займаються вивченням 

макрогеометрії гільз циліндрів ДВС. Інтерес до даної проблеми і її актуальність 

пояснюються впливом геометричної форми отвору гільзи циліндра на 

моторесурс двигуна. На всіх двигунах зменшення деформації гільзи поліпшує 

ущільнюючу здатність циліндра, знижує зношування гільзи й поршневих 

кілець, зменшує ймовірність задирів поршня, а також збільшує зазор між 

гільзою й поршнем. 
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Пути повышение эффективности алмазно-абразивной обработки 

 

Актуальность решаемой проблемы диктуется высокой трудоемкостью и 

низкой производительностью процесса изготовления алмазных кругов на 

различных связках, большим расходом дорогостоящих алмазных зерен и, как 

следствие, высокой себестоимостью дальнейшего процесса шлифования 

алмазными кругами. Требуется повышение надежности и качества 

изготовления инструмента, без чего невозможно применение его в 

производстве. Изготовление алмазно - абразивного инструмента, базируется на 

установлении его физических и технологических закономерностей. 

Целью работы является повышение эффективности процесса алмазно-

абразивной обработки за счет оптимальной концетрации.  

Концентрация алмазных зерен в спекаемом алмазоносном слое влияет 

на напряженно-деформированное состояние его составляющих за счет 

изменения контактных напряжений в системе. Так в случае рассмотрения 

единичного зерна, спекаемого со связкой, НДС системы определяли только 

марка зерна, его размер, марка связки и соответствующие ей 

технологические режимы спекания. Когда же модель включала два 

алмазных зерна, расстояние между которыми определялось задаваемой 

концентрацией, то поле напряжений одного зерна, обусловленное 

вышеперечисленными факторами, накладывалось на поле напряжений 

соседнего. Усиливались и напряжения в связке, которые, в свою очередь, 

интенсифицировали напряжения в зернах. 

Проведенные исследования показали, что c ростом концентрации зона 

расположения максимальных напряжений в зерне несколько 

видоизменяется, значительно вытягиваясь вдоль оси октаэдра, 

моделирующего алмазное зерно [1]. При малых (до 50 %) концентрациях 

значительные напряжения возникают лишь в центре зерна около включений 

и у его вершин. Затем по мере увеличения концентрации, растут не только 

величины главных напряжений, но и занимаемое ими пространство в центре 

и около вершин октаэдра. Дальнейший рост концентрации алмазов в спеке 

приводит к постепенному соединению зон максимальных напряжений в 

единую область, протянувшуюся вдоль оси зерна и разрушающую его 

пополам при превышении их значений предела прочности на растяжение 

(рис. 1). 

Исследовано, что физическим объяснением роста напряжений в системе 

при увеличении концентрации может быть увеличение модуля объемного 

сжатия алмазоносного слоя при его прессовании и горячей допрессовке [2]. Чем 

больше упругих частиц алмаза находится в смеси, тем хуже ее сжимаемость, 
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тем большую напряженность вызывает одно и то же прикладываемое давление, 

при наличии других неизменных факторов, определяющих НДС системы 

«алмазное зерно–связка». 

 

 
25 %; Зернистость 50/40 

 
75 % ; Зернистость 125/100 

 
125 %; Зернистость 160/125 

 
175 %; Зернистость 200/160 

 

Рис. 1 – Влияние концентрации алмазов на главные напряжения  

в системе «алмазное зерно–связка»: АС15 125/100 М1-04 

 

Поскольку концентрация и зернистость взаимосвязаны, при назначении 

последней необходимо наряду с требованием обеспечения целостности 

зерен в процессе изготовления инструмента исходить и из 

эксплуатационных требований к кругу. 
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Шляхи економії енергії в підйомно-транспортних, будівельних і 

дорожніх машинах. 

 

Головним споживачем електроенергії є електропривод. Підвищення 

продуктивності, конкурентоспроможності, економія електроенергії не можливі 

без сучасного енергозберігаючого частотно-керованого електроприводу та 

об’ємно-регульованого гідроприводу. 

Так, як розвиток напрямку економії енергії в підйомно-транспортних, 

будівельних і дорожніх машинах спільно з захистом навколишнього 

середовища  у світі дещо відстає від темпів прогресу в ряді інших галузей 

виробництва машин, доцільно розглянути спочатку окремі досягнення в 

споріднених галузях науки і техніки для того, щоб усвідомити, в якому 

напрямку доцільно найближчим часом рухатися з метою економії енергії. 

Найзручнішими для використання формами енергії є теплова, механічна 

робота і, особливо, електрична енергія, яку легко можна передавати на великі 

відстані з мінімальними втратами. 

Найбільш досконалими з термодинамічної точки зору безсумнівно є 

електрохімічні генератори. 

В електрохімічному генераторі енергія хімічної реакції безпосередньо 

перетворюється в електричну, минаючі проміжну стадію перетворення в 

теплоту. 

У паливному елементі ЕХГ  до електродів безупинно підводиться пальне й 

окиснювач. При  цьому на одному з електродів відбувається електрохімічне 

окиснення пального, а на іншому – відновлення окиснювача. За рахунок 

надлишку електронів на паливному електроді і їхньої нестачі на іншому 

електроді окиснювача виникає різниця потенціалів, а при підключенні 

зовнішнього навантаження rн забезпечується їхній спрямований рух у 

зовнішньому ланцюзі і з'єднання іонів палива й окиснювача в електроліті. 

Сьогодні інженери багатьох країн прагнуть створити ряд нових (чи 

ґрунтовно забутих старих) систем акумулювання енергії. До них можна 

віднести: 

- використання маховиків; 

- використання стиснутого повітря; 

- використання систем об'ємного регульованого гідроприводу; 

- використання запасеної в маховику енергії. 

У роботі сформульовані загальні вимоги, яких необхідно дотримуватися 

при розробці силової установки з двигуном малої потужності, гідрооб’ємною 

передачею, акумулюванням і рекуперацією енергії: 
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1. Гідроакумулятор (гідроакумулятори) заряджається тоді, коли є надлишок 

потужності двигуна. Відвід від двигуна частини потужності для зарядки 

гідроакумулятора не мусить приводити до зміни потужності і сили тяги, 

наприклад на колесах автомобіля; 

2. При зарядці гідроакумулятора повинна зберігатися пропорційність між 

силою тяги на колесах автомобіля і положенням педалі керування. 

3. При використанні енергії гідроакумулятора сила тяги повинна плавно 

змінюватися при зміні положення педалі керування. 

4. При використанні енергії гідроакумулятора до коліс автомобіля через 

об'ємну гідропередачу (ОГП) повинна підводитися максимальна потужність 

двигуна. 

5. При рекуперації енергії гальмування і зарядці гідроакумулятора 

гальмівна сила на колесах автомобіля повинна змінюватися плавно, 

пропорційно силі натискання на педаль гальма. 

6. Силова установка повинна містити автоматичну систему керування, що 

здійснює без участі водія перехід з одного режиму на інший. 

У результаті обробки експериментальних і розрахункових даних отримані 

графіки залежності загального ККД електрогідроприводу  від відносної 

продуктивності насоса чи, що те ж саме, – від параметра регулювання насоса α° 

при різному навантаженні гідромотора. 

На підставі теоретичних і експериментальних досліджень можна 

стверджувати, що найбільша перевага щодо витрат енергії виходить при 

встановленні регульованого гідроприводу на механізми, що працюють при 

великій тривалості включення в постійних перехідних режимах при широкому 

використанні установчих швидкостей і незначному часі у сталих режимах на 

номінальній швидкості. Такі режими роботи є вкрай важкими для звичайних 

електромеханічних приводів і легко реалізуються на регульованих 

гідростатичних приводах. 

Проведення тривалих експериментальних досліджень у стендових умовах 

дає можливість всебічно вивчити роботу гідростатичного привода, зняти його 

основні характеристики, відробити системи дистанційного й програмного 

керування приводом, перевірити працездатність окремих вузлів і створити 

передумови для теоретичного розрахунку привода механізмів пересування 

мостових кранів з низькомоментним гідродвигуном. 
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Методи підвищення ефективності процесу шліфування 

важкооброблюваних матеріалів 

 

Шліфування є одним з основних методів чистової обробки матеріалів, 

головним завданням якого є забезпечення заданої якості поверхневого шару і 

точності деталі [1]. 

Абразивно-алмазна обробка на сучасному етапі характеризується пошуком 

шляхів підвищення продуктивності та економічності процесу, якості і точності 

оброблюваних виробів. Одним з чинників, що значною мірою визначає 

ефективність процесу шліфування, є його стабільність. Стабільність 

характеризується збереженням вихідних показників процесу на досить 

високому рівні впродовж усього часу роботи. Напрями вдосконалення 

алмазно-абразивного інструменту пов'язані з поліпшенням його складових і 

функціональних елементів [2]: зерна, зв'язки, будови робочого шару і 

конструктивного виконання робочої поверхні круга (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Шляхи підвищення ефективності процесу шліфування 

 

Метою роботи є вивчення методів підвищення ефективності процесу 

шліфування важкооброблюваних матеріалів і визначення найбільш ефективних 

з них. 
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В процесі роботи були досліджені методи підвищення ефективності 

процесу шліфування шляхом поліпшення наступних елементів: 

Зерна. До перспективних методів підвищення працездатності алмазних 

зерен відноситься нанесення спеціальних покриттів, овалізація агрегатування 

зерен, та ін. 

Зв'язки. Перспективним напрямом є розробка адгезійно-активних зв'язок, 

що мають підвищену міцність утримання алмазних зерен. 

Будова абразивного шару. Перспективними шляхами підвищення 

ефективності процесу є введення в алмазоносний шар твердих мастил для 

зниження коефіцієнта тертя і задана орієнтація алмазних зерен, що підвищує їх 

працездатність. 

Конструктивне виконання робочої поверхні. Особливий інтерес 

представляють круги з переривчастою робочою поверхнею, що дозволяють 

істотно підвищити ефективність та рівень вихідних показників процесу. 

Поліпшення експлуатаційних характеристик. Вони визначаються 

необхідною жорсткістю, демпфуючою здатністю та вібростійкістю. 

Раціональний вибір схеми і методу шліфування. Проте вибір 

раціональної схеми шліфування не завжди дозволяє забезпечити ефективність 

процесу. Це пов'язано зі зміною стану рельєфу робочої поверхні круга і умов 

обробки, що особливо характерно для операцій виготовлення лезового 

інструменту. 

Системи автоматичного регулювання. Застосування таких систем 

дозволяє підвищити рівень якості оброблених виробів, але не виключає 

необхідності відновлення форми і різальної поверхні кругів. 

Введення додаткової енергії в зону різання. Підвищує ефективність 

процесу шліфування за рахунок підтримки високої різальної здатності круга. 

Проте, при цьому не вдається уникнути зміни заданої форми його робочої 

поверхні. 

Формоутворення робочої поверхні кругів. Процес алмазного шліфування 

кругами на міцних металевих зв'язках з управлінням рельєфом робочої 

поверхні – новий перспективний напрям підвищення ефективності обробки 

інструментальних матеріалів [3]. 

На підставі аналізу інформаційних джерел встановлено, що одним з 

найбільш перспективних шляхів підвищення ефективності процесу шліфування 

важкооброблюваних матеріалів є управління рельєфом робочої поверхні кругів 

і регулювання вібрацій при обробці. 
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Економія енергії в підйомно-транспортних машинах 

 

Розвиток напрямку економії енергії в підйомно-транспортних, будівельних 

і дорожніх машинах в усьому світі дещо відстає від темпів прогресу в ряді 

інших галузей виробництва машин, наприклад в автомобілебудуванні, 

локомотивобудуванні, суднобудуванні, авіації.  

Використання людством об’ємного гідроприводу і, зокрема аксиально-

поршневих машин, нараховує багато сторіч. До кінця XX і початку XXI ст. 

об’ємний гідропривід одержав широкий розвиток.  

Досягнуто робочого тиску у 45 МПа, об’ємна постійна гідромоторів може 

досягати десятків літрів, потужності зросли до багатьох сотень і тисяч кіловат.  

Регульований об’ємний гідропривід нині знаходить широке застосування в 

екскаваторах, кранах на пневмоколісному шасі і гусеничному ходу, суднових і 

плавучих кранах.  

Наприклад, реалізоване сьогодні прискорення числа обертів аксиально-

поршневих машин зі 100 кВт встановленої потужності і 40 дм
3
 об’ємної 

постійної знаходиться в районі 80 тис. min
-1

/s. При цьому можливості розвитку 

об’ємного гідроприводу вичерпані не цілком. 

На рис.1 [1] представлено три варіанти гідравлічних схем для механізму 

пересування. 

 

 
Рис. 1 – Схеми силових установок з малорозмірним двигуном, 

акумулюванням і рекуперацією енергії 

 

Схема 2 (рис. 1, а) може бути використана для ДВЗ малої потужності і 

дозволяє ефективно працювати за будь-яких режимів експлуатації 

Якщо двигун ДВЗ має відносно велику потужність, можна 

використовувати силову установку з одним нерегульованим насосом 3 

(рис. 1, б). При цьому робочий об’єму насоса 3 вибирають у 4 рази менше 

робочого обсягу насоса 2. У міських умовах руху вантажний транспорт 
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30...40 % часу працює на холостому ході. Тому зарядку акумуляторів можна 

робити тоді, коли до коліс транспорту не потрібно підводити . Це приводить до 

більш простої схеми силової установки (рис. 1, в). Силова установка містить 

лише один насос. 

На початку 80-х років у США, західній Європі, Японії з’явилися 

гідроприводи, що забезпечують одночасну роботу декількох споживачів від 

одного насосу при пропорційності тиску на виході насоса найбільшому з 

навантажень на гідродвигунах.  

Такі гідроприводи отримали назву load-sensing system-(СЧН) – системи, 

чутливі до навантаження.  

Високий коефіцієнт корисної дії таких систем базується на узгодженості 

продуктивності насоса з тиском, потрібним споживачу. При цьому робочий 

об’єм у насосі знижується, або підвищується до такої величини, що 

підтримується потрібний тиск. 

Значним недоліком системи L–S є необхідність відстежувати тиск 

навантаження усіх споживачів за допомогою сенсорів тиску. Однак сьогодні 

сенсори тиску достатньо дорогі. 

Німецькі вчені подалі розвили систему L–S та запропонували систему 

регулювання сумарного потоку. При цьому визначати величину тиску 

навантаження непотрібно.  

Внаслідок цього можливе застосування комп’ютерних 

енергозаощаджуючих гідравлічних систем у жорстких умовах експлуатації 

вантажопідйомних, будівельних та дорожніх машин. 

З точки зору засобів регулювання більшу гнучкість припускає 

електрогідравлічна система (L–S).  

Завдяки застосуванню цифрових компонентів можуть бути реалізовані 

високоякісні структури регулювання. Регулювання сумарного потоку дає 

можливість обійтися без датчиків тиску.  

Визначення величини тиску навантаження в даному випадку не є 

необхідним, тому що воно аналогічне тому, як це відбувається в системах з 

чітко вираженим об’єднаним потоком і регулюється (установлюється) само 

собою.  

Завдяки цьому стає можливим думати про застосування 

комп’ютеризованих енергозберігаючих гідравлічних енергоживільних систем 

(пристроїв) також і в дуже жорстких умовах експлуатації. 
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Підвищення ефективності алмазного шліфування за рахунок вибору 

раціональної структури і властивостей алмазних кіл 

 

На сьогоднішній день алмазно-абразивна обробка отримала широке 

застосування у всіх галузях машинобудування. Використання алмазного 

шліфування забезпечує якісну високопродуктивну механічну обробку деталей. 

Інструменти з природних і синтетичних алмазів застосовуються для оброблення 

різних матеріалів: твердих сплавів, оптичного скла, легованих сталей, чавунів, 

сплавів на основі титану, антимагнітного сплавів [1]. Алмазно-абразивна 

обробка на сучасному етапі характеризується пошуком шляхів підвищення 

продуктивності і економічності процесу, якості і точності оброблюваних 

виробів [2]. 

Метою роботи є підвищення ефективності алмазно-абразивної обробки за 

рахунок вибору раціональної структури і властивостей алмазних кіл. 

У великій кількості проведених по шліфуванню досліджень висвітлюються 

окремі питання працездатності кіл [2]. Одним з факторів, що значною мірою 

визначає ефективність процесу шліфування, є стан його робочої поверхні. 

Напрямки вдосконалення алмазно-абразивного інструменту пов'язані з 

поліпшенням його складових і функціональних елементів: зерна, зв'язки, 

будови робочого шару і конструктивного виконання робочої поверхні 

кола (рис. 1). 

Проведені дослідження зносу алмазних зерен в шліфувальному крузі 

показали, що більше половини алмазів в колі зношуються випаданням частини 

зерен із зв'язки. Тому вивчення ролі зв'язки у процесі роботи кіл – важлива і 

необхідна задача. Незважаючи на те, що знос зв'язки залежить і визначається 

зносом абразивних зерен, зв'язка робить досить значний вплив на процес 

шліфування деталей. Оптимальна характеристика зв'язки залежить від багатьох 

факторів: хімічна взаємодія зв'язки з оброблюваним металом, тепловий вплив 

стружки на зв'язку і т. п. 

Питання збільшення працездатності зв'язок особливо актуальним також у 

зв'язку з тим, що в останні кілька років вдалося суттєво удосконалити наявні 

зв'язки, незважаючи на те, що вони дозволяють використовувати потенційні 

властивості абразивів не більше ніж на 20%. Процес стирання робочих 

поверхонь зерен досліджено в багатьох наукових роботах, у той час як процес 

руйнування зерен залишається невивченим. Дослідження механізму 

зношування алмазних кіл при шліфуванні твердих сплавів і швидкорізальної 

сталі дозволили зробити наступний висновок: переважною причиною зносу 

алмазних зерен є виривання зерен із зв'язки [3]. 
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Структурна характеристика - концентрація алмазів - робить істотний вплив 

на ефективність процесу шліфування і вибирається на попередньому етапі 

оптимізації процесу стосовно до конкретних умов обробки. Перспективними 

шляхами підвищення ефективності процесу є введення в алмазоносних шар 

твердих мастил для зниження коефіцієнта тертя і задана орієнтація алмазних 

зерен, що підвищує їх працездатність. 

 

 
 

Рис. 1 – Шляхи підвищення ефективності процесу шліфування 

 

Для забезпечення мінімальної інтенсивності зносу шліфувального круга 

повинні створюватися умови, що забезпечують зростання частки зносу 

стиранням зерен і зменшення величини вивалюється з зв'язки частин зерен. 

Залишається актуальним для різних умов шліфування збільшення міцності 

утримання зерен без підвищення фізико-механічних властивостей зв'язки 

розробкою покриттів зерен і створенням адгезійно-активних до абразиву 

зв'язок. 
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Технологическая подготовка производства оснастки для изготовления 

авиационных топливных баков 

 

Основными задачами технической подготовки производства оснастки для 

изготовления авиационных топливных баков являются: формирование 

прогрессивной технической политики, направленных на создание более 

совершенных видов продукции и технологических процессов их изготовления. 

После аварийного падения вертолетов нередки случаи возникновения 

пожара на борту вследствие деформации конструкции топливных баков, 

короткого замыкания или контакта разлитого топлива с нагретыми предметами. 

Успешные разработки иностранными инженерами и опыт эксплуатации 

зарубежными авиакомпаниями ударостойких топливных систем [1, 2] для 

авиационных аппаратов подтвердили наличие технологий, практически 

исключающих смертность от пожаров при происшествиях, когда уже нет 

других угроз жизни. С учетом постоянно ужесточающихся норм и авиационных 

правил в нашей стране назрела необходимость скорейшего включения в работу 

по проектированию и освоению современного производства ударостойких 

мягких топливных баков.  

Для решения поставленной задачи необходимо принять ряд 

конструктивных мер, а также использовать современные материалы и 

программные продукты.  

Для изготовления мягких топливных баков в аэрокосмической отрасли 

традиционно используются технологии многослойного склеивания 

композитных материалов и текстильных защитных слоев. Это значительно 

усложняет производственный процесс. Мягкие баки имеют ограниченный срок 

службы из-за старения резины. При выработке ресурса или дефекта 

конструкции имеется опасность потери герметичности. 

Использование современных технологий компьютерного моделирования 

позволяет на стадии проектирования устранять недочеты и повышать 

надежность топливной системы и авиационного аппарата в целом. 

 
Список литературы: 
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Моделирование кавитационной обработки СОЖ в гидродинамическом 

активаторе 

 

Использование СОЖ имеет существенное значение в  машиностроении. 

Они предназначены для обеспечения качественного охлаждения и смазки 

рабочей зоны при металлообработке. 

Для повышения качества СОЖ, используются различные системы 

энергетического воздействие с целью изменения её физико-химического 

состояния и повышение эффективности использования в технологическом 

процессе механической обработки (активация) [1].  

Нами рассмотрена гидродинамическая система активации СОЖв роторно-

пульсационных аппаратах (РПА). В таких устройствах интенсификация 

химико-технологических процессов обусловлена многофакторным 

воздействием на обрабатываемую СОЖ, заключающемся в пульсациях 

давления и скорости потока жидкости, развитой турбулентности, интенсивной 

кавитации, пульсациях давления в локальных объемах жидкости  при 

пульсациях и схлопывании кавитационных пузырьков, жестком кумулятивном 

воздействии, высоких сдвиговых и срезывающих усилиях, активации 

жидкости [2].Так, гидродинамическая (кавитационная) обработка позволяет 

повысить гомогенность СОЖ, сделать ее мелкодисперсной, обеспечить 

высокую стойкость, в том числе и бактериологическую [3].  

Разработана математическая модель обработки жидких сред, позволяющая 

определить взаимосвязь между конструктивными и эксплуатационными 

параметрами роторно-пульсационного аппарата (РПА), и показателями 

качества СОЖ. 

В результате проведенного исследования нами предложена методика, 

использование которой позволяет получить мелкодисперсную, гомогенную 

СОЖ, и сохранить ее качество в течении длинного периода эксплуатации. 
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Моделювання організаційно-технологічної структури системи 

складання вузла «Каретка» 

 

Найважливішим напрямом забезпечення необхідного прискорення 

розвитку машинобудування є підвищення науково-технічного рівня 

складального виробництва , що володіє найбільшими потенційними резервами 

для підвищення ефективності виробництва, зниження матеріальних і трудових 

ресурсів, скорочення ручної, монотонного і важкої фізичної праці, підвищення 

продуктивності праці і якості виробів, скорочення виробничих площ і 

вивільнення робочої сили.  

Єдиним ділянкою машинобудування, де автоматизація виробничого 

процесу знаходиться в початковій стадії, є складання та регулювання 

складальних одиниць і машин в цілому. Вперше автоматизація збірки виникла 

одночасно з появою першої автоматичної верстатної лінії І.П. Іночкіна 2. 

Автоматизація - безальтернативний шлях підвищення продуктивності 

праці, технічного рівня і якості продукції, що випускається. Автоматизація 

нерідко забезпечує збільшення продуктивності збірки в десять разів і більше 

при одночасному значному підвищенні якості випущених виробів. 

Автоматизація збірки забезпечує:  

 підвищення якості виробів, збільшення продуктивності праці (іноді в 

десятки разів);  

 зменшення собівартості складальних робіт;  

 вивільнення робітників;  

 зменшення виробничих площ.  

Автоматизація розширює технологічні можливості збірки. На автоматах 

можна збирати такі вироби, збірка яких вручну неможлива ( збірка, наприклад, 

у вакуумі в електронній промисловості; в умовах токсичною, 

вибухонебезпечного середовища або високої температури). Автоматизована 

збірка знижує виробничий травматизм робітників 1. 

Ціллю даної роботи є розробка проекту дільниці збирання вузла „Каретка” 

вальцешліфувального верстата моделі 3А417РМ та розробка нового 

технологічного процесу по його збірці. 

Вхідними даними для розрахунку коефіцієнта складання були креслення 

збірки з деревом побудови (рис. 1). 

Для розрахунку потрібно зіставити таблицю Excel. В таблицю Excel з 

дерева побудови переписуємо назву деталі та її шифр. Третя колонка – i 

позначає номер базової деталі, колонка j – номер деталі, що установлюється на 

базову деталь. До останньої колонки записуємо вид деталі, де: 1 – кріпильна 

деталь; 2– базова деталь. 
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Рис. 1 – Вхідні дані 

 

Далі копіюємо таблицю Excel в буфер обміну, потім в програмі Mathcad 

створюємо масив даних. В програмі Mathcad за допомогою функції 

проводиться розрахунок коефіцієнту (Ksb)  Алгоритм організації послідовності 

збірки (Por) будуємо на основі розрахунку коефіцієнта збірки (Ksb). Таким 

чином отримуємо таблицю результатів, на основі якої поетапно будуємо 

структуру технологічних операцій. Виходячи з розрахунку послідовності збірки 

за допомогою програми Solidworks поетапно збираємо вузол. 

Отже, можна зробити висновок, що із застосуванням автоматизації збірки 

виключається монотонна, а іноді фізично важка ручна робота, тобто 

створюються людські умови праці у виробничих умовах. 

Автоматизація складання забезпечує підвищення якості деталей, так як 

вплив суб'єктивного фактора частково або повністю усувається, збільшення 

продуктивності праці (іноді в десятки разів), зменшення собівартості 

складальних робіт, вивільнення робочих (зазвичай у кілька разів), полегшення і 

оздоровлення умов праці, зменшення виробничих площ (особливо при зборці 

малогабаритних виробів). Автоматизація розширює технологічні можливості 

збірки. 
 

Список літератури: 

1. Замятин В. К. Технология и автоматизация сборки: учебник для ВУЗов. М.: 

Машиностроение, -  1993.- С. 464. 

2. Холодкова А. Г. Технология автоматической сборки. М.: Машиностроение, - 2010. – 

С. 560. 



ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

ISSN 978-966-593-724 (ч. 1) Матеріали конференції, 2015 161 

УДК 621.9 

 

Ю.Ю. ЗЕЛЕНСЬКА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

А.А. ПЕРМЯКОВ, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

 

Аналіз та спрямований вибір компонувальної схеми УЗП 

багатопозиційного агрегатного верстату при використанні уніфікованих 

складальних комплектів 

 

Розвиток машинобудування тісно пов'язаний з рівнем створюваного 

технологічного обладнання та його технологічною оснащеності. Ефективне 

технологічне оснащення – один з найважливіших факторів здійснення 

технологічного прогресу в машинобудуванні, витрати на виготовлення якого 

наблизилися до вартості виробництва металорізального обладнання. Це в 

першу чергу відноситься до такого спеціального обладнання, як агрегатні 

верстати (АВ) і автоматичні лінії (АЛ), на яких виготовляються найбільш 

трудомісткі деталі у велико серійному і масовому виробництві [1, 2]. 

Необхідність скорочення термінів проектування і виготовлення 

технологічного оснащення високопродуктивного агрегатованого 

технологічного обладнання, як основи скорочення термінів підготовки 

виробництва при зміні об'єктів виробництва, робить актуальним завдання 

пошуку шляхів підвищення техніко-економічного рівня та ефективності 

проектування і виготовлення оснастки. Одним з напрямків вирішення даної 

науково-технічної задачі слід вважати подальший розвиток принципу 

агрегатування за рахунок уніфікації елементної бази УЗП. 

Уніфікація дозволяє частково переналагоджувати пристосування під 

подібну деталь, з іншими розмірами, що істотно спрощує сучасну ситуацію 

на підприємствах, коли оброблювана деталь модернізується за короткий 

термін. Також уніфікація елементів верстатного пристосування дозволяє 

істотно заощадити час підготовки виробництва, а також знизити собівартість 

самого пристосування, що тягне за собою зниження собівартості деталі, що 

виготовляється.  

Тому УЗП АВ для підвищення конкурентоспроможності даного класу 

технологічного обладнання повинно відповідати вимогам найвищої 

ефективності і, отже, мати оптимальні технологічні та конструктивні 

параметри, раціональну структуру, мінімально можливу трудомісткість 

проектування і виготовлення при максимальній реалізації принципу 

агрегатування при їх створенні. 
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Особливості формування робочої поверхні алмазних кругів на 

струмопровідних зв’язках при електроерозійному шліфуванні 

 

Метою технологічних процесів розмірного формоутворення шліфувальних 

кругів є отримання рельєфу робочої поверхні заданої форми, розмірів та 

фізичних властивостей. Визначне місце у вирішенні проблеми формоутворення 

займає дослідження особливостей формування робочої поверхні для кожного з 

технологічних процесів. 

У зв’язку з появою зносостійких алмазних кругів на металевих зв’язках і 

підвищенням вимог до рельєфу їх поверхонь на заміну механічним методам 

формоутворення робочої поверхні круга (правка шарошками, алмазним олівцем 

і т. д.) прийшли нові, а зокрема, електроерозійний метод. Метою даної роботи є 

дослідження особливостей формування робочої поверхні алмазних кругів при 

електроерозійному шліфуванні для покращення методів її формоутворення. 

Електроерозійний метод має певні особливості формування робочої 

поверхні, зумовлені контактно-ерозійними явищами у зоні різання. Так 

інтенсивність електроерозійного знімання зв’язки визначається інтенсивністю 

трьох взаємозв’язаних процесів [1]. 

Перший процес – електроерозія при замиканні електродів стружкою 

(рис. 1). При алмазному електроерозійному шліфуванні кожне зерно знімає 

стружку, яка сходить у напрямку до металевої зв’язки. При торканні стружки зі 

зв’язкою замикається електричний ланцюг і далі відбуваються процеси 

руйнування стружки і металевої зв’язки інструмента. 
 

 
 

1 – зв’язка, 2 – алмазне зерно, 3 – заготівля, 4 – стружка,  

5 – канал електроерозійного розряду, 6 – слід розряду, 7 – ерозійна лунка  
 

Рис. 1 – Схема знімання зв’язки круга при замиканні електродів стружкою 
 

Другий процес – електроерозія при контактному ковзанні електродів 

(рис. 2). 

Третій процес – комбінована дія, зумовлена електричними розрядами через 
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виникаючі струмопровідні містки з гранул металу, що виплавляється, зв’язки і 

електричними розрядами через паро- і газоіонізовані канали. 
 

 
 

1 – алмазовмісний шар круга, 2 – слой засалювання, 3 – зони руйноування,  

4 – заготівля, 5 – зерна алмазу  
 

Рис. 2 – Схема електроерозійного руйнування електродів при замиканні 

 

В роботі [2] були досліджені можливості реалізації ознак ідеалізованого 

методу формоутворення робочої поверхні кругів на токопровідних зв’язках. 

Перспективними напрямками формоутворення електроерозійним методом є 

забезпечення ковзання електроду по вершинам зерен круга, охоплюючий 

електрод, формування профілю круга за рахунок зміни форми робочої 

поверхні катода.  

Формування робочої поверхні алмазних кругів при електроерозіонному 

шліфуванні характеризується підвищеним рівнем втрат алмазних зерен. Процес 

формування робочої поверхні круга при електроерозіонному шліфуванні 

відбувається в момент контакту засаленого слою з оброблюваною деталлю. 

Надлишково велике ерозійне знімання металевої зв’язки круга призводить до 

швидкого видалення зерен із алмазоносного шару інструмента. Також 

особливістю формування електроерозійного шліфування є те, що при 

електроерозії відбувається зміна структури поверхневого шару та зв’язані з 

ними пластичні деформації, що істотно впливає на ступінь наклепання та 

мікротвердість [3].  

Більш детальне дослідження розглянутих особливостей 

електроерозіонного шліфування дозволить прогнозувати період стійкості 

абразивного інструменту та дасть можливість керування формуванням робочої 

поверхні таким чином, щоб мінімізувати питому витрату алмазних зерен. 
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Проблеми розробки пневматичних формувачів вакууму малої потужності 

 

Застосування технологічного вакууму в пристроях машинобудівного 

комплексу, а також у приладобудівної, годинникової, фармацевтичної, харчової 

й цілому ряді інших галузей промисловості дозволяє істотно розширити коло 

розв'язуваних завдань, а у ряді випадків є єдино можливим шляхом вирішення 

технічної проблеми [1, 2].  

При цьому, для створення вакууму можуть використовуватися як 

централізовані заводські вакуумні установки, так і спеціально розроблені 

локальні пристрої на базі пневматичних формувачів вакууму ежекторного типу 

(ПФВ) [3, 4].  

На сьогоднішній день розроблені високоефективні і апробовані методики 

розрахунку формувачів вакууму великої потужності, викладені, наприклад, у 

фундаментальній роботі [5]. Проте вони не можуть бути використані для 

розрахунків оригінальних ПФВ малої потужності, в яких рівні тиску й витрати 

робочих середовищ на порядок менше, а робочі температури протягом періоду 

використання практично не змінюються. 

Таким чином, метою даної роботи є розробка досить повної та адекватної 

математичної моделі ПФВ малої потужності на базі системи рівнянь 

збереження маси, імпульсу та енергії, записаних для активного, пасивного й 

змішаного потоків робочих середовищ. Наступним кроком є експериментальна 

перевірка ступеню адекватності отриманої моделі реальному об'єкту.  

Проведення вказаних робіт дозволить розробити досить просту для 

практичного застосування методику розрахунку основних геометричних і 

робочих параметрів оригінальних ПФВ малої потужності. 
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Математичне моделювання процесу міжшарового руйнування при 

свердленні композиційних матеріалів 

 

Зона руйнування може служити однією з найважливіших характеристик, 

що визначає міцність і довговічність кріплення в отворі. Тому передбачити 

величину зони руйнування дуже важливо. Для характеристики зони руйнування 

використовуються досягнення механіки лінійного руйнування, де прийнято, що 

по досягненню пружної енергії вивільнення певного, характерного для даного 

матеріалу значення, відбувається рух тріщини. Проведені експерименти цілком 

ясно показали, що зона руйнування займає досить малу область навколо отвору, 

а не всю заготівку, що обробляється. Що розмір зони розшарування багато у 

чому визначається діючою осьової силою.  

Для оцінки рівня руйнування навкруги просвердленого отвору було 

запропоновано декілька критеріїв. При обробці отворів в роботі [36] 

розшарування запропоновано характеризувати одновимірним критерієм Fdam 

(фактор розшаровування), який визначається відношенням максимального 

діаметра зони руйнування – до номінального діаметру отвору – damD  

 

/dam dam holeF D D . 

 

Однак цей критерій має ряд недоліків тому, що розшарування на вході і 

на виході має деяку протяжність по ширині і реально зона розшаровування 

відрізняється від її зображення у вигляді кола. Отже, більш коректно 

використовувати двовимірний критерій, який буде якісніше відображати 

ступінь міжшарового руйнування. Для порівняння пошкодження при свердлінні 

запропоновано використовувати коефіцієнт пошкодження damK , який являє 

собою відношення площі руйнування damS  до номінальної площі отвору holeS  

 

/dam dam holeK S S . 

 

Відомі експериментальні дані, де зона розшарування розглядалась як 

функції від різних параметрів процесу: подачі, частоти обертання шпинделя і 

радіусу свердла. Отримані результати були узагальнені методами регресійного 

аналізу у співвідношення виду 
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де ldam – розмір зони розшарування, що дорівнює ldam = (ldam1 + ldam2)/2, мм; Dhole – 

діаметр отвору, м; s – величина подачі, мм/хв.; f – частота обертання шпинделя, 

об/хв.; Fz – осьова сила, Н; E – модуль пружності волокон армування, Па; n, т, k 

– постійні. 

Розвиток розшарування відбувається в два етапи. Це породжує утворення 

головної і вторинної області тріщино утворення (рис.1). 

 

 

 
 

Рис. 1 – Модель утворення головної та вторинної області руйнування і  

міжшарової еліптичної тріщини розшарування 

 

Головна область з максимальним пошкодженням розташована в основному 

в напрямку волокон. Вторинна область має невеликі розміри і утворюється в 

ріжучої фазі, в якій контакт між напрямком армування і швидкістю різання 

утворює гострий кут. Крім того, тут часто з'являються волокна, що не були 

зрізані на краю отвору в головній і вторинної області пошкодження. Цей дефект 

обробки власне і є разлохмачення або розпушування, причиною формування 

яких можна припускати наступне: 

 волокно дуже складно перерізати тоді, коли утворюється гострий кут 

між напрямком армування і напрямком швидкості різання; 

 зовнішній поверхневий шар вихідного отвору є вільною поверхнею так, 

що волокна не піддаються деформаціям зрізу. 

Розтріскування (розшарування) і розпушування зазвичай з'являються 

спільно і їх розміри мають тенденцію до зміни. Чим більше розшарування 

(поява міжшарових та інших тріщин), тим більше розпушування і навпаки. 

Однак, коли розшарування досягає певної величини, розпушування зникає. 
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Підвищення ефективності систем активного контролю під час 

шліфування 

 

Процеси шліфування займають важливе місце в механічній обробці 

деталей машин та забезпечують високу кінцеву якість. Сам процес шліфування 

представляє собою зняття з поверхні деталі тонкого шару металу, що 

виконуються з відносно низькою силовою та тепловою напруженістю. Сучасне 

машинобудування потребує все більш якісної обробки металу, в тому числі і 

шліфування, тому підвищення ефективності приладів активного контролю за 

цим процесом є дуже актуальною проблемою. Застосування активного 

контролю дозволяє підвищити продуктивність праці, поліпшити якість 

обробки, вести одночасне обслуговування декількох верстатів, отримувати 

високу точність деталей, використовувати на цих роботах операторів відносно 

невисокої кваліфікації. Активному контролю можуть підлягати лінійні та кутові 

розміри деталей, форми поверхонь деталей, взаємне розташування ліній і 

поверхонь в просторі, параметри шорсткості поверхонь і т. п. Активний 

контроль є одним з найбільш прогресивних методів контролю. Найбільшого 

поширення засоби активного контролю отримали на верстатах шліфувальної 

групи, де необхідно забезпечити високу точність обробки при відносно низькій 

розмірній стійкості інструменту (шліфувальних кругів). В дослідженні 

використовується вимірювальна головка підвищеної гнучкості МАРПОСС 

МІКРОМАР 5, яка забезпечує за допомогою відповідних щупів контроль 

діаметрів зовнішніх і внутрішніх суцільних або переривчастих поверхонь в 

діапазоні від 5 до 180 мм.  

 

 
Рис. 1 – Вимірювальна головка МАРПОСС МІКРОМАР 5 
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Вимірювальну головку встановлюють на столі шліфувального верстата. 

Для автоматичного підведення скоби в положення вимірювання та повернення 

у вихідне положення при установці вихідної заготовки і зняття обробленої 

заготовки (деталі) використовують гідравлічний циліндр, включений в 

гідравлічну систему верстата. Для кріплення головки до гідроциліндра 

передбачена напрямна типу "ластівчин хвіст". 

Питання управління шліфуванням на основі методів активного контролю 

розмірів розглянуті в роботах С.С. Волосова, С.Д. Гейлера, В.Н. Міхелькевіча, 

М.М. Тверського, В.Д. Ельянова та інших дослідників. В роботі було виконано 

вдосконалення засобів активного контролю шліфувальної на основі збільшення 

числа інформативних параметрів та інтегрування засобів активного контролю в 

систему моніторингу технологічного процесу для підвищення якості обробки і 

продуктивності технологічного устаткування. Методи і засоби досліджень 

спрямовані на обгрунтування методу активного контролю процесу шліфування з 

додатковими інформаційними параметрами. Теоретичні дослідження засновані на 

методах теорії автоматичного управління і динаміки верстатом [1, 2]. 

Одержувана вимірювальна інформація про величину і напрямок зміни 

розмірів дозволяє оптимізувати технологічний процес і забезпечити заданий 

рівень якості. Використання активного контролю та управління дозволяє 

підвищити технологічну точність шляхом компенсації похибок, обумовлених в 

основному зносом інструменту та іншими факторами. Засоби активного 

контролю та управління дозволяють поєднати процеси обробки і вимірювання, 

виключаючи необхідність періодичних зупинок верстата для вимірювання. 

Особливо велика роль цих засобів у автоматизації виробничих процесів, коли 

вони виконують роль пристроїв зворотного зв'язку. Автоматизація процесу 

обробки на базі вимірювальних систем активного контролю та управління різко 

підвищує продуктивність праці верстатників, знижує рівень вимог до їх 

кваліфікації і дозволяє здійснювати багатоверстатне обслуговування. Засоби 

активного контролю та управління скорочують обсяг наступних контрольних 

операцій та, що особливо важливо, попереджають появу браку. Таким чином, 

активний контроль та управління дозволяють вирішити комплекс 

технологічних, метрологічних і економічних проблем, спрямованих на 

підвищення якості продукції та ефективності виробництва. Позитивний ефект 

від застосування засобів активного контролю та управління визначається не 

тільки їх точністю, надійністю, простотою обслуговування і ремонту, але і в 

значній мірі якістю верстата, режимом обробки, стійкістю інструмента та 

якістю заготовок. 
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Особенности оценки динамического состояния системы шлифования 

 

Динамическое состояние системы СПИД играет важную роль во всех 

процессах шлифования, а при прецизионных - в особенности. Характер и 

уровень колебаний рабочей поверхности круга относительно обрабатываемой 

поверхности существенно влияет на производительность шлифования, 

удельный расход алмазов, силовую и тепловую напряженность процесса. 

Статистический характер распределения алмазных зерен на рабочей 

поверхности круга приводит к возникновению широкого спектра колебаний 

силы резания [1]. Автоколебания могут возникать на самых различных 

частотах, близких к собственным частотам колебаний системы. Дополнительно 

на колебания системы оказывают влияние вынужденные колебания различных 

частей станка. При достаточно широком спектре источников колебаний упругая 

система станка усиливает те колебания, частота которых совпадает с частотой 

ее собственных колебаний. 

Наиболее неблагоприятным при шлифовании является резонансный режим 

работы системы СПИД, когда частота пульсации нормальной составляющей 

силы резания близка к частоте собственных колебаний системы. 

Собственная частота колебаний системы cf  при шлифовании: 

cf  = 50100 Гц – для заточных станков; cf  = 100300 Гц для 

плоскошлифовальных станков. При анализе динамического состояния системы 

СПИД при шлифовании в качестве диапазона собственных частот колебаний 

примем cf  = 50500 Гц. 

Рассмотрим вынужденные колебания линейной системы с одной степенью 

свободы, происходящие от действия силового возмущения, вызванного 

пульсацией нормальной составляющей силы резания по гармоническому 

закону. Он зависит от числа волн на рабочей поверхности алмазного круга. 

Дифференциальное уравнение движения при силовом возмущении и 

линейном трении имеет вид [2]: 

 y tmy y jy P   ,                                                  (1) 

где m – приведенная масса системы;  - коэффициент силы неупругого 

сопротивления системы, принятый пропорциональным скорости движения; j - 

приведенная жесткость системы; Py(t) – величина пульсации нормальной 

составляющей силы резания. 

После решения зависимость коэффициента динамичности от параметров 

процесса шлифования примет вид: 
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где vкр – скорость вращения круга; tв - шаг волнистости продольного профиля 

рельефа рабочей поверхности; fс - собственная частота колебаний системы;  - 

логарифмический декремент колебаний, характеризующий интенсивность их 

затухания. 

Влияние шага волнистости продольного профиля рабочей поверхности 

круга tв на коэффициент динамичности  представлено уравнением 2. Анализ 

зависимостей для fс = 50, 500 Гц и  /  = 0.10.5 показывает, что шаг 

волнистости tв существенно влияет на коэффициент динамичности , а 

следовательно, и на амплитуду колебаний системы. При увеличении tв > vкр / fс, 

что соответствует частоте возмущающей силы меньше резонансной ( < p), 

коэффициент динамичности  асимптотически приближается к единице. 

Максимальное значение шага волнистости будет соответствовать случаю 

наличия биения рабочей поверхности алмазного круга (tв (max) =  Dкр). При 

уменьшении tв < vкр / fс, что соответствует частоте возмущающей силы больше 

резонансной ( > p),  интенсивно уменьшается, достигая в исследуемом 

интервале значений  = 0.00010.01 (tв = 5 мм, fс = 50500 Гц). Так, например, 

уменьшение tв в 10 раз ведет к уменьшению  в 100 и более раз. При tв = vкр / fс, 

что соответствует резонансу ( = p), динамический коэффициент обратно 

пропорционален логарифмическому декременту колебаний. Однако при 

удалении от резонанса более чем на 30% (1.3 vкр / fс < tв 0.7 vкр / fс) коэффициент 

динамичности практически не зависит от трения в системе 

Таким образом, при неизменной жесткости системы шлифования 

существенного снижения амплитуды вибраций можно достичь, обеспечив на 

рабочей поверхности круга волнистость с достаточно малым шагом tв и 

уменьшив амплитуду пульсации нормальной составляющей силы резания. 

Выводы теоретического анализа хорошо подтверждаются ранее 

проведенными экспериментами: наилучшее протекание процесса обработки 

соответствует шлифованию кругом, вскрытым перед началом работы. Однако в 

процессе тех же экспериментов однозначно установлен факт возрастания 

вибраций с продолжительностью обработки. Эти обстоятельства 

обуславливают необходимость исследования путей реализации 

дополнительного воздействия на рабочую поверхность круга с целью 

регулирования заданного состояния параметров его продольного профиля. 
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Влияние температурных факторов на работу гидроприводов 

металлорежущих станков 

 

Тепловые деформации технологической машины в частности 

металлорежущего станка возникают в результате выделения теплоты в 

работающих узлах и механизмах в зоне резания и под влиянием окружающей 

среды. Неустойчивая температура окружающей среды вызывает нестабильный 

тепловой режим узлов станка, обрабатываемой детали и измерительных 

инструментов [1]. Нарушается начальная точность положения исполнительных 

органов станка, достигнутая в период отладки [2, 3]. 

Одной из причин выделения тепла является относительное движение 

элементов кинематических пар. Это может происходить, например, в 

направляющих исполнительных органов и сопровождаться процессами трения 

в сложной трибологической системе, включающей упругое и пластическое 

деформирование поверхностных слоев трущихся тел. Механизмы передачи 

движения принято рассматривать в виде колебательных систем с 

сосредоточенными параметрами, в которых действуют диссипативные силы [4]. 

Самым распространенным видом нелинейных диссипативных сил 

являются силы трения в подвижных соединениях. Движение стола в 

шлифовальных станках обычно осуществляется при помощи гидравлического 

цилиндра. В гидроприводах станков величина силы трения в уплотнениях 

поршня и штока гидроцилиндра незначительна по сравнению с силой трения в 

направляющих стола [4]. 

Повышенная температура рабочей жидкости в системе питания 

гидростатических опор приводит к появлению тепловых деформаций узлов 

станка, которые изменяют взаимное расположение рабочих органов и снижают 

точность обработки [5]. 

В начальный период повышение температуры зеркала планшайбы 

карусельного станка происходит медленнее, чем повышение температуры 

рабочей жидкости, что можно объяснить большой теплоемкостью планшайбы и 

большой площадью рассеяния тепла. После 6-8 часов работы устанавливается 

практически постоянная разность этих температур, а после 16-20 часов работы 

температуры стабилизируются (и выравниваются). Максимальная деформация 

зеркала планшайбы практически линейно зависит от изменения температуры 

рабочей жидкости и наиболее интенсивно увеличивается в течении первых 4-6 

часов работы станка. Очевидно, что такой длительный период  

термостабилизации существенно усложняет обработку ответственных деталей с 

жесткими допусками размеров и формы поверхностей [5]. 
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Как правило, температура рабочей жидкости насосных станций, 

установленных в зоне конвекции тепла, на 25 °С превышает температуру 

рабочей жидкости в среднем по всему помещению. 

Для гидроприводов, работающих в закрытых помещениях, сказывается и 

то обстоятельство, что практически полностью отсутствует естественное 

движение воздуха, т.е. отсутствует охлаждающий обдув гидроагрегатов и 

емкостей [5]. 

Известные в настоящее время методы расчета температурного режима 

гидравлических систем, в силу ряда принятых допущений и ограничений, не 

позволят с достаточной точностью произвести оценку температурного режима 

гидросистемы работающей в цикле. 

Применение гидравлических аккумуляторов позволяет использовать в 

системе насосы меньшей подачи, так как аккумулятор способен обеспечить 

мгновенные большие расходы рабочей жидкости, что немаловажно в 

гидросистемах переключения скоростей (подач), различных зажимных 

устройствах.  

Применение аккумуляторов позволяет насосам большую часть времени 

находиться в разгруженном состоянии, что благоприятно сказывается на 

тепловом режиме гидросистемы [5]. 

Математические модели гидроприводов позволяют на стадии 

проектирования определить не только объем рабочей жидкости, но и в 

зависимости от структурной схемы гидропривода, допустимую температуру 

рабочей жидкости в ней, высоту гидробака и площадь его верхней плоскости. 

Для возможного решения проблемы стабилизации температуры рабочей 

жидкости предлагается насосно-аккумуляторный гидропривод, который в 

своем составе имеет систему дроссельного разогрева рабочей жидкости для 

ускоренного выхода на необходимый температурный режим и поддержания 

температуры в течение всей смены работы станка [5]. 
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Дослідження гідроприводу свердлильного верстата при обробці 

осьовим інструментом 

 

Основні напрямки розвитку гідроприводу полягають в поліпшенні 

енергетичних і експлуатаційних характеристик гідроустаткування, підвищенні 

його швидкодії, застосуванні пропорційного і дистанційного управління, 

забезпеченні зв'язку сучасних електронних систем управління, забезпеченні 

зв'язку сучасних електронних систем з пристроями гідроприводів. 

Широке застосування гідроприводу в сучасному верстатобудуванні 

дозволяє істотно спростити кінематику верстатів, знизити їх металоємність, 

підвищити точність і надійність роботи, а також рівень автоматизації. До 

переваг гидроприводів слід віднести також досить високе значення ККД, 

підвищену жорсткість, самозмащювання.  

Серед основних тенденцій світового гідропневмообладнання можна 

виділити наступне:  

1. Інтенсивне зрощування гідравлічних і пневматичних приводів з 

електронними системами управління.  

2. Підвищення робочого тиску в елементах, поліпшення експлуатаційних 

показників, всеосяжна уніфікація параметрів і розмірів.  

Метою роботи є дослідження гідроприводу в обладнанні при обробці 

отворів осьовим інструментом. Застосовувалися ступінчасті свердла, зенкери і 

розгортки а також комбінації цих інструментів. Інструмент працював в 

послідовному і паралельному режимах. 

Для дослідження було взято гідропривід свердлильного верстата. Робота 

приводу моделювалася  в прикладних програмах які дозволяють визначити 

силові характеристики свердління, провести настройку кожного апарату і 

зробити точний аналіз роботи елементів системи приводу.  

Модель передбачає облік корисних навантажень на штоку гідравлічного 

циліндра які змінюються в часі. В якості корисного навантаження розглядали 

виникаючу  при обробці осьову складову сили різання. 

В результаті досліджень розроблена математична модель, яка давала 

можливість досліджувати  тиск, витрату, швидкість та інші характеристики 

робочого органу.  

Управління параметрами гідроприводу забезпечує збільшення стійкості 

інструменту і необхідну точність обробки. 

 

 

 



ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

ISSN 978-966-593-724 (ч. 1) Матеріали конференції, 2015 174 

УДК 621.9  

 

Р.А. ЛАЗЕБНИЙ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

О.А. ПЕРМЯКОВ, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

 

Моделювання компонувальних схем та автоматизоване проектування УЗП 

агрегатних верстатів для обробки деталей типу тіл обертання 

 

Підвищення ефективності технологічного устаткування нерозривно 

пов'язане з розвитком та удосконаленням принципу агрегатування при 

створенні верстатів, систем ЧПК в тому числі і УЗП. 

Автоматизація процесів обробки і керування обумовлює необхідність 

створення механізмів, машин і технологічних комплексів, що можуть 

вирішувати задачі підвищення продуктивності праці, культури виробництва та 

адаптації до навколишнього середовища. До числа таких машин відносяться і 

агрегатні верстати, які здатні автоматично виконувати комплекс дій, що 

враховують заданий процес технологічної обробки деталей. 

Сучасні агрегатні верстати складаються з уніфікованих вузлів, зібраних 

разом в єдину конструкцію (агрегатно-модульний принцип побудови) та 

об'єднаних єдиною системою числового програмного керування. Поширенню 

такого обладнання сприяє розвиток систем ЧПК та багатономенклатурний 

випуск машинобудівної продукції що вимагає від обладнання швидких умов до 

виробництва. Пристрої агрегатних верстатів і автоматичних ліній, як і інші 

системи УЗП звичайні верстатні пристрої, служать для установки й закріплення 

оброблюваних деталей. Основне призначення їх полягає в забезпеченні певного 

положення оброблюваної деталі по відношенню до базових поверхонь верстата 

і до траєкторії руху ріжучого інструменту [1].  

Затискні пристрої агрегатних верстатів є складним, функціонально 

самостійним вузлом, що складається з певного обмеженого набору 

функціональних елементів [2], кожен з яких виконує свою підфункцію в його 

роботі. Функціональні елементи у взаємозв'язку утворюють структуру 

пристрою (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Функціональна структура пристрою агрегатного верстата 
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Одним з основних функціональних елементів є корпус, об'єднуючий в одне 

ціле окремі вузли і деталі пристрою. Він може бути цілісним або складеним з 

декількох жорстко сполучених між собою деталей. 

В роботі [3] наведені приклади компонувальних рішень установочно-

затискних пристроїв багатопозиційних агрегатних верстатів середнього 

габариту. Для автоматизації проектування УЗП агрегатних верстатів  необхідно 

відходити від традиційних методів створення спеціального оснащення, яким 

властиві високі затрати часу та коштів, недостатній рівень нормалізації 

елементної бази та їх компонувальних рішень, складність виконання всіх 

інженерних розрахунків та інші. Тому при конструюванні пристроїв необхідно 

дотримуватись наступних принципів: дотримуватися переважним рядам та 

конструкціям; послідовно застосовувати принципи агрегатування, типізації, 

уніфікації й стандартизації; розроблять спеціалізовані переналагоджувані 

збірно-розбірні пристрої; здійснювати пошук аналогічних конструктивних 

рішень; прагнути до спрощення конструкції, зменшення її ваги, невеликі 

розміри пристрою (що дозволяє зменшити час на установку и т.д.), збільшення 

строку експлуатації без збитків у якості. 

Програми САПР дозволяють істотно полегшити проектування. Система 

КОМПАС-3D являє собою програмне забезпечення САПР. Ключовою 

особливістю КОМПАС-3D є використання власного математичного ядра і 

параметричних технологій, розроблених фахівцями АСКОН. Основне завдання, 

яке вирішується системою - моделювання виробів з метою істотного 

скорочення періоду проектування і якнайшвидшого їх запуску у виробництво. 

В нашому випадку це уніфікований комплект деталей для моделювання 

компонувальних схем УЗП, для агрегатних верстатів. 

Моделювання виробів у КОМПАС-3D можна вести різними способами: 

"знизу вгору" (використовуючи готові компоненти), "зверху вниз" (проектуючи 

компоненти в контексті конструкції), спираючись на компонувальні ескізи 

(наприклад, кінематичну схему) або змішаним способом. 

При моделюванні компонувальних схем УЗП із застосуванням систем 

автоматизованого проектуванням  є можливість дослідити різні конструктивні 

ідеї. Вдала початкова концепція є ключем до успішного проектного рішення. 

Основними перевагами таких систем є висока продуктивність, низька 

собівартість виготовлення УЗП, можливість швидко розглянути різноманітні 

компонувальні схеми в 3D, визначитися з габаритними розмірами, можливість 

продемонструвати готовий пристрій.  
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Уніфікація елементів установочно-затискного пристосування з механізмом 

важеля 

 

Технічний прогрес безперервно вимагає розширення номенклатури, 

розвитку і ускладнення конструкцій машин і приладів. Це призводить до 

зростання обсягу робіт і витрат на технологічну підготовку виробництва. Тому 

досить актуальною є задача створення пристосувань багаторазового 

застосування, які зберігаються при зміні номенклатури виробів або у випадках 

часткового удосконалення технології. Особливо ефективно в цьому випадку 

використання безпаперової технології виробництва, що припускає наявність 3D 

моделей і технології виготовлення елементів пристосування. 

Цьому сприяє розробка системи уніфікації пристосувань. Основними 

етапами уніфікації пристосувань і їх деталей є: встановлення єдиної 

класифікації пристосувань як основи для складання типових конструкцій; 

нормалізація основних елементів пристосувань. 

Найбільш поширеними типовими схемами затиску є важільні і клинові 

механізми. Пристосування на основі важільних механізмів складають до 40% 

від загального обсягу пристосувань використовуваних в машинобудівному 

виробництві. Важільні механізми дозволяють, при відносній простоті, отримати 

виграш у силі (або в переміщеннях), забезпечити постійність зусилля затиску, 

здійснювати закріплення в важкодоступних місцях. Тому цей тип механізму і 

обраний за базовий для створення та перевірки методики уніфікації елементів 

пристосування. 

Для даного типу механізму були проаналізовані конструкції існуючих 

пристосувань, розроблені типові конструкції вузлів пристосувань і набір 

уніфікованих деталей, що реалізують функціональне призначення 

пристосування. На підставі проведених дослідів поведінки пристосувань під 

навантаженням був розроблений набір уніфікованих деталей і елементів, 

запропоновані параметричні ряди розмірів цих деталей і створені 3D моделі 

збірних конструкцій пристосувань типу важеля. 

Це створює сприятливі умови для широкого використання уніфікованих 

деталей і вузлів пристосування при їх виготовленні, що в свою чергу збільшує 

ефективність всього виробництва. 
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Особенности моделирования процесса изготовления алмазно-абразивных 

инструментов 
 

Процесс изготовления алмазно-абразивных инструментов 

характеризуется высокой трудоемкостью и низкой производительностью 

процесса изготовления алмазных кругов на различных связках, большим 

расходом дорогостоящих алмазных зерен и, как следствие, высокой 

себестоимостью дальнейшего процесса шлифования алмазными кругами. 

Требуется повышение надежности и качества изготовления инструмента, без 

чего невозможно широкое применение его в производстве. 

Связка – это материал, служащий для закрепления абразивных зерен в 

рабочем слое [1]. Компонентом связки является наполнитель, который 

повышает стойкость, улучшает режущие свойства абразивного инструмента, 

определяет физико-механические, теплофизические и другие свойства 

алмазоносного слоя. В качестве наполнителей используют абразивные и 

металлические порошки, органические вещества. Вид и структура связки, 

наряду с концентрацией, маркой и зернистостью алмазного порошка, являются 

основными характеристиками, определяющими работоспособность и 

эффективность алмазного абразивного инструмента. 

Марка алмазного порошка определяется его работоспособностью и 

эффективностью при выполнении того или иного вида обработки. В виду того, 

что режущие свойства алмазно-абразивного инструмента улучшаются с 

увеличением размеров зерен, а чистота обработки повышается с уменьшением 

их размеров, зернистость алмазного порошка является важной характеристикой 

инструмента, правильность выбора которой с целью удовлетворения того и 

другого параметра определяет эффективность применения инструмента. Размер 

зерен оказывает влияние на их целостность, главным образом, через показатель 

прочности. Для сохранения целостности зерен их концентрация должна быть 

снижена, до значений, определяемых прочностью зерна, модулем упругости 

связки и режимом спекания.  

К алмазоносному слою предъявляются ряд технологических, 

эксплуатационных и экономических требований. Температура горячего 

прессования или спекания круга должна быть минимальной с учетом 

термостойкости алмазов, не превышать 800-850°С. Необходимо, чтобы связка 

обладала хорошей адгезией  алмазоносного слоя к корпусу и обеспечивала 

получение рабочего слоя без трещин, сколов и других механических дефектов. 

Плотность связки должна быть близка к плотности алмаза. Все типы связок и 

марки связок должны состоять из недефицитного сырья по возможности малой 

плотности и высокой теплопроводности. 

Основные виды алмазных кругов выпускаются на металлических 

керамических и органических связках.  
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Моделирование процесса изготовления алмазных кругов осуществлялось 

методом конечных элементов в специализированных программных пакетах. На 

рис. 1 представлено влияние температуры спекания алмазоносного слоя на 

изменение эквивалентных напряжений, возникающих в зерне алмазных кругов  

на керамических связках. В качестве модели алмазного зерна в данном случае 

принимается додекаэдр. Расчеты показали, что при температуре спекания выше 

750 С алмазные зерна могут разрушаться еще на этапе изготовления круга. 
 

Марка связки: Керамическая 

Марка зерна: АС50 

Зернистость: 125/100 

Температура спекания: 400ºС 

Максимальное значение σэкв: 1,50 ГПа 

Марка связки: Керамическая 

Марка зерна: АС50 

Зернистость: 125/100 

Температура спекания: 700ºС 

Максимальное значение σэкв: 2,71 ГПа 

  
 

Рис. 1 – Зависимость эквивалентных напряжений от температуры для кругов на 

керамических связках 

 

Из эпюр напряжений видно, что наибольшие напряжения при нагревании 

сконцентрированы в области металлофазы и именно она играет ключевую роль 

в разрушении алмазных зерен в процессе спекания алмазно-абразивного 

инструмента [2]. Коэффициент термического расширения металла-катализатора 

гораздо больше, чем у синтетического алмаза поэтому при нагревании 

происходит, так называемый разрыв алмазного зерна изнутри.  

Таким образом, по результатам выполненных исследований можно сделать 

вывод о том, что путем расчета 3D НДС алмазоносного слоя круга при 

спекании можно определить его рациональную характеристику с точки зрения 

сохранения целостности алмазных зерен. Представляет дальнейший интерес 

исследования по установлению рационального сочетания зернистости, 

концентрации и марки зерен с точки зрения обеспечения их целостности при  

изготовлении (спекании) алмазных кругов. 
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Розрахунок раціональних властивостей алмазних кіл на етапі їх 

виготовлення 

 

Алмазно-абразивна обробка на сучасному етапі характеризується пошуком 

шляхів підвищення продуктивності і економічності процесу, якості і точності 

оброблюваних виробів. 

Метою роботи є підвищення ефективності алмазного шліфування за 

рахунок науково обґрунтованого визначення характеристик круга, що 

забезпечують цілісність алмазних зерен при виготовленні інструмента. 

Завданням процесу 3D моделювання напружено-деформованого стану зони 

спікання алмазоносного шару круга на металевій зв'язці є визначення 

оптимального поєднання міцності властивостей алмазних зерен і зв'язки, при 

яких забезпечується збереження цілісності алмазних зерен в процесі спікання 

алмазного круга. 

Всупереч існуючим уявленням про модель алмазоносного шару кіл як 

досконалої встановлено, що структура алмазного шару кругів містить вихідну 

дефектність у вигляді пошкоджених алмазних зерен, яка кількісно визначається 

безрозмірною величиною ступеня пошкодження алмазних зерен [1]. 

На ступінь пошкоджуваності алмазних зерен в процесі спікання істотний 

вплив робить концентрація в них алмазних зерен. Так, збільшення концентрації 

з 50 до 150 % підвищує пошкоджуваність алмазних зерен в процесі спікання в 

2,8 рази. 

В процесі спікання алмазних кругів відсоток основної фракції (великих 

зерен) зменшується на 2030 %. Причому алмазні зерна різної міцності, 

очевидно, будуть піддаватися руйнуванню в процесі спікання по-різному. 

Безумовно, і склад металевої зв'язки, і як наслідок технологічні параметри 

спікання кіл будуть істотно позначатися на ступені пошкоджуваності алмазних 

зерен [2]. 

Розрахунки, проведені методом кінцевих елементів показали, що наявність 

великої кількості металевих включень в кристалах призводить до зниження їх 

міцності і особливо термостійкості.  

Відомо, що нагрівання синтетичних алмазів, до температури 850 °С і вище 

може призвести до зниження їх міцності [3]. 

Причиною цього є різне значення коефіцієнтів термічного розширення 

металлофази і алмазного зерна. 

Як правило, коефіцієнт термічного розширення металу-каталізатора 

набагато більше, ніж у синтетичного алмазу.  

Тому при нагріванні відбувається, так званий розрив алмазного зерна 

зсередини.  
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На рис. 1 представлено вплив температури спікання алмазоносного шару 

на зміну еквівалентних напружень, що виникають в зерні алмазних кіл на 

основі різних видів зв'язок. В якості моделі алмазного зерна в даному випадку 

приймається додекаедр. 

 

 
 

Рис. 1 – Візуалізація результатів розрахунку залежності еквівалентних 

напружень від температури спікання кіл на металевих зв'язках 

 

З епюр напружень видно, що найбільші напруги при нагріванні 

сконцентровані в області металофази і саме вона відіграє ключову роль у 

руйнуванні алмазних зерен в процесі спікання алмазно-абразивного 

інструменту. 

Таким чином для виключення вірогідності руйнування алмазних зерен на 

етапі виготовлення шліфувальних кругів, можливо розрахунковим шляхом 

визначати їх раціональну структуру і властивості (зернистість, концентрацію, 

марку зерен і зв'язки) і технологічні параметри спікання алмазоносного шару. 

Такий підхід суттєво скоротить час і вартість трудомістких експериментальних 

досліджень. 
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Оптимізація технологічного процесу складання вузла «Гідроагрегат» на 

вальцешліфувальному верстаті моделі 3А417РМ на основі імітаційного 

моделювання організаційно-технологічної структури системи зборки 

 

Процес складання є заключним етапом виготовлення машини, який 

значною мірою визначає її основні експлуатаційні якості. Умови досягнення 

високих експлуатаційних якостей машини не обмежуються створенням її вдалої 

конструкції або застосуванням високоякісних матеріалів для виготовлення її 

деталей. Не гарантує цих якостей і високоточне виготовлення деталей із 

забезпеченням оптимального стану поверхневих шарів їх сполучених або 

робочих поверхонь. Це пов'язано з тим, що в процесі складання цілком 

доброякісних виробів з різних причин можуть виникати похибки взаємного 

розташування деталей, істотно знижують точність і службові якості виробу, що 

збирається [1].  

Актуальність цієї теми пов'язана з тим, що виконання складальних робіт 

пов'язано з великою витратою часу, яка складає значну частку загальної 

трудомісткості виготовлення машини. У машинобудуванні трудомісткість 

складальних робіт становить 20-70% загальної трудомісткості виготовлення 

виробу, а рівень їх автоматизації не перевищує 10-15%, залежно від типу 

виробництва. Також слід зазначити, що основна частина (50-85%) слюсарно-

складальних робіт являє собою ручні роботи, що вимагають великих витрат 

фізичної праці і високої кваліфікації робітників. А з використанням різних 

систем АСТПВ можливе підвищення економічних показників роботи 

підприємства, що дуже актуально на даному етапі в нашому виробництві. 

Тобто задачею цієї роботи є оптимізація технологічного процесу, що 

забезпечить мінімальний час складання вузла «Гідроагрегат» на 

вальцешліфувальному верстаті моделі 3А417РМ на основі імітаційного 

моделювання [2]. 

Для повноцінної роботи системи проектування складального процесу 

потрібна конструкторсько-технологічна модель виробу (див. рис. 1). На 

першому етапі, на основі тривимірної моделі збираного вузла, переводимо його 

характеристики в характеристики поверхонь і деталей за допомогою програми 

«SolidWorks 2014».  

На другому етапі формується дерево можливих технологічних побудов, а 

так само розраховується коефіцієнт зборки за допомогою програми 

«Mathcad 15». На наступному етапі здійснюється тривимірне моделювання по 

сформованих варіантах технологічних рішень за допомогою програми 

«ГПМ 3D». На четвертому етапі формується вихідна документація в системі 
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ТЕХНОПРО 5+, яка надалі може бути використана при виготовленні 

конкретного складального вузла [2]. 

 

 
 

Рис. 1 – Тривимірна модель складального виробу 3А417РМ-300СБ 

«Гідроагрегат» і його дерево побудови 
 

У ході проведених досліджень на основі імітаційного моделювання було 

встановлено оптимальний технологічний процес, який забезпечить мінімальний 

час складання вузла «Гідроагрегат» на вальцешліфувальному верстаті моделі 

3А417РМ. 
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Математичні та технічні передумови процесів мікро- та нанорізання 
 

Механізми та машини повинні забезпечити надійність, точність, 

довговічність. Усі ці властивості виробів формуються на етапі обробки. 

Обробка різанням є найпоширенішим видом обробки матеріалів, а тому 

потребує найбільше уваги і необхідності в дослідженні усіх аспектів цього 

процесу. Такі результати можна забезпечити за допомогою процесів мікро- та 

нанорізання з використанням методу молекулярної динаміки. 

Процеси мікро- і нанорізання базуються на видаленні з поверхні заготовки 

оброблюваного матеріалу завтовшки декілька атомів або атомних слоїв [1]. 

Молекулярна динаміка – це збірний термін, що означає декілька чисельних 

методів рішення різноманітних фізичних задач шляхом моделювання руху 

атомів, молекул, колоїдних та інших наночасток, що складають досліджувану 

систему нанорізання. Зміни у часі досліджуваної системи множини 

взаємодіючих атомів або часток відслідковується інтегруванням рівнянь їх 

руху. Закони руху часток відслідковують за допомогою методів класичної 

механіки [1]. Тобто за допомогою методу  молекулярної динаміки можливо 

слідкувати за взаємодією окремих атомів та молекул, що дає можливість 

прогнозувати їх взаємодію та поведінку у майбутньому. 

Використання такого методу моделювання дозволить ще більш 

заглибитися у світ наноматеріалів та нанорізання, такого важливого та 

складного по своїй суті процесу, проте саме такий шлях обробки дозволить 

забезпечити найвищу якість виробів, досягти високої продуктивності [2]. 

Точність таких процесів залежить від точності інструменту та надточного 

обладнання, систем дослідження поверхні деталей і виробів. Часто до верстата, 

що здатен оброблювати у нанорозмірних діапазонах напряму приєднують 

електронний мікроскоп. Реалізація та дослідження таких процесів дозволять 

наблизитися до самої фізичної суті формування структури матеріалів. 

Процеси мікро- та нанорізання матеріалів у сукупності з методом 

молекулярної динаміки є дуже перспективними, отримання поверхні та 

молекулярної структури за допомогою обробки, прогнозування поведінки 

окремих атомів та молекул є перспективним напрямком, що, на мою думку, у 

майбутньому розкриє можливості безпосереднього контролю за процесами 

формоутворення поверхні, її молекулярної структури та властивостей. 
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Проблеми перекосів ходових коліс кранів мостового типу 

 

Мостові крани є одним з найбільш розповсюджених видів підйомно-

транспортного устаткування промислових підприємств. Безперебійна робота 

кранів може бути забезпечена лише за умови високої довговічності, правильної 

роботи і надійності їхніх основних вузлів і деталей. Проблема забезпечення 

безперекосного руху мостових кранів не нова. Вона нараховує більш 150 років 

з моменту появи кранів мостового типу. В даний час стосовно кранів мостового 

типу можна виділити її аспекти: знос ходових коліс і підкранових колій; 

додаткові опори руху; бічні навантаження на підкранові спорудження; 

навантаження на металоконструкцію крана; робота металоконструкції при 

перекосах; недосконалі конструкції. 

Причинами перекосу є наступні фактори: відхилення від 

перпендикулярного напрямку осі одного або декількох ходових коліс до 

підкранової колії; різниця в діаметрах приводних ходових коліс при 

центральному приводі механізму пересування або різниця в обертах приводних 

електродвигунів при роздільному приводі; незадовільний стан підкранової 

колії; розташування не всіх осей ходових коліс ненавантаженого крана на 

одному рівні через неточність монтажу; проковзування блокованого ходового 

колеса на менш навантаженій стороні крана при центральному приводі 

механізму пересування через занадто інтенсивне гальмування. 

Аналіз результатів роботи механізмів пересування кранів і особливо його 

ходової частини свідчить про недостатню довговічність окремих деталей і 

вузлів в експлуатації. Найбільш часто виходять з ладу ходові колеса, термін 

служби яких коливається від декількох місяців до декількох років. 

Тривале функціонування (безперекісний рух мостових кранів) й 

економічність крана залежить від правильної виставки його ходових коліс і 

рейок підкранової колії. Занадто великий знос цих конструктивних елементів 

спричиняє безпосереднє підвищення наступних витрат: а) виробничі витрати; 

б) витрати на технічний догляд і обслуговування крана; в) витрати,зв’язані з 

простоєм крана. 

Отже, забезпечення безперекісного руху мостових кранів є дуже 

актуальною проблемою. 
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Оцінка ефективності застосування вакуумних пристроїв малої потужності 

в системах автоматичного маніпулювання мініатюрними виробами 

 

Виробництво мініатюрних виробів оргтехніки, а також у годинникової, 

електротехнічної та ряду інших галузей промисловості передбачає необхідність 

маніпулювання потоками деталей масою до 0,01Н та з продуктивністю до  

60 вир./хв і більше. Для цих цілей розробляються спеціальні системи 

автоматичного маніпулювання (САМ), які здійснюють вибірку з навалу, 

первинне й вторинне орієнтування деталей і поштучну видачу їх на задану 

технологічну позицію [13]. 

У більшості випадків, окрім малої ваги, ці деталі є такими, що легко 

деформуються, немагнітні або зі спеціальним покриттям, що унеможливлює 

застосування традиційних систем орієнтації, заснованих на гравітаційному, 

магнітному, флотаційному та інших принципах роботи. 

Досвід проектування й експлуатації САМ мініатюрними виробами показує 

високу ефективність застосування в них вакуумних пристроїв малої потужності 

(ВПМП), побудованих на базі ежекторних формувачів вакууму [4, 5]. Такі 

пристрої в якості джерела живлення можуть використовувати як 

централізовану заводську пневмомагістраль з тиском до 1,0 МПа, так і балони. 

При цьому, якщо конфігурація пневматичної схеми САМ визначається 

вимогами наданого технологічного завдання, то її ефективність і економічність 

роботи багато в чому залежить від робочих параметрів обраного типу ВПМП.  

Таким чином, застосування ВПМП в основних функціональних блоках 

САМ мініатюрними виробами є не тільки високоефективним, але, іноді, і єдино 

можливим засобом вирішення поставленої технічної задачі. 
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Розрахунок раціональних умов процесу надшвидкісного алмазного 

шліфування 

 

Високошвидкісна обробка – одна із сучасних технологій, яка, дозволяє 

збільшити ефективність, точність і якість механообробки. 

Метою роботи є визначення можливих умов використання алмазних кіл 

при обробці матеріалів зі швидкостями понад 120 м/с (надшвидкісне 

шліфування). 

При виготовленні інструментів найбільш часто застосовуються тверді 

сплави і надтверді матеріали. Дослідження поверхні алмазних кіл показало, що 

при традиційних режимах шліфування алмазні зерна на поверхні швидко 

стають затупленими. Це викликає значні зусилля і температуру в зоні контакту 

з колом. На лезі утворюється безліч сколів. 

Випробування на високих швидкостях дозволили встановити, що при 

перевищенні швидкості кола більше 120 м/с алмазні та абразивні зерна стають 

гострими. 

Переваги шліфування з високими швидкостями супроводжуються низкою 

проблем: значні сили, що виникають внаслідок високої окружної швидкості, що 

ведуть до розриву кола або ж до відшарування алмазоносного шару; значне 

биття круга, обумовлене навантаженнями на підшипники в шпинделі; 

нестабільність системи; взаємодія з оброблюваних матеріалом. 

Був проведений експеримент при впливі коефіцієнта температурного 

розширення (КТР) металофази, модуля пружності зв'язки, коефіцієнта 

температурного розширення покриття і швидкості шліфування на 3D ПДВ 

системи «НТМ– зерно –зв'язка» в режимі надшвидкісного шліфування.  

У наших дослідженнях використовувався поліном виду [1]: 

 

 
де х - незалежні вхідні змінні; 

у - залежні вихідні змінні. 

Ці рівняння, які називають рівняннями регресії, в багатовимірному 

просторі факторів, мають певну геометричну інтерпретацію – поверхня 

відгуку [2]. За результатами були побудовані залежності напруги від різних 

значень параметрів, що задаються. 

Коли значення модуля пружності зв'язки знаходяться у верхньому рівні (у 

нашому випадку 6,90е + 011 Н / м
2
) напруга досягає максимальних значень, а 

при нижньому рівні – мінімальних, при цьому КТР металофази впливає 

незначно. Встановлено, що при різкому зменшенні модуля пружності виникає 
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значний скачок напружень в області включень металофази при 

високошвидкісних режимах обробки.  

Розрахунки показали, що при високому рівні значень КТР покриття 

напруга збільшується, проте його вплив виявився малим в порівнянні з 

модулем пружності зв'язки. 

 

 
 

Рис. 1. Залежність напруги від швидкості шліфування і КТР покриття 

 

Рівняння регресії для залежності НДС від швидкості шліфування має 

вигляд: 

 

 
 

За результатами експериментів встановлено зниження напружень в 

залежності від збільшення швидкості різання, що пояснюється зменшенням 

часу контакту, поліпшенням умов відведення тепла, і, в підсумку, зниженням 

інтенсивності температурного впливу на поверхневі шари (див. рис. 1). 

Таким чином, було встановлено, що модуль пружності зв'язки є значущим 

параметром, що визначає ефективність взаємного руйнування елементів 

системи «CТМ – зерно з покриттям – зв'язка» при алмазному шліфуванні. 

Також за результатами експериментів встановлено зниження напружень в 

залежності від збільшення швидкості різання, що пояснюється зменшенням 

часу контакту, поліпшенням умов відведення тепла і, в підсумку, зниженням 

інтенсивності температурного впливу на поверхневі шари. 
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Застосування гідроприводу в кранових механізмах 

 

Гідропривід – сукупність гідравлічної апаратури і гідроліній для 

приведення в дію робочих органів машин та механізмів за допомогою 

потенціальної енергії рідини, що перебуває під тиском. При цьому енергія 

передається за допомогою переміщення окремих об'ємів рідини. 

Гідроприводи можуть бути двох типів: гідродинамічні й об'ємні. У 

гідродинамічних приводах використовується в основному кінетична енергія 

потоку рідини. В об'ємних гідроприводах використовується потенційна енергія 

тиску робочої рідини [1, 2]. 

Значне поширення гідроприводів у різних галузях зумовлюється низкою 

істотних переваг, до яких у першу чергу належать: 

1) можливість одержання великих сил та обертальних моментів при 

порівняно малих розмірах та масі гідродвигунів; 

2) передача великих потужностей при малій масі гідроприводу; 

3) плавність рухів вихідних ланок; 

4) можливість безступінчастого регулювання швидкості у широкому 

діапазоні; 

5) мала інерційність; 

6) простота керування та автоматизації; 

7) висока експлуатаційна надійність та стійкість до перевантажень; 

8) простота реалізації основних видів рухів: обертального, зворотно-

поступального і зворотно-поворотного. 

Закордонний багаторічний досвід експлуатації вантажопідйомних машин 

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

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

більше, ніж у кранів зі звичайним електромеханічним приводом. Економічність 

застосування об'ємних гідропередач підйомно-транспортних машин 

обґрунтовується в ряді робіт НДІПТМАШ, ІГД ім. А.А.Скочинського.  

Застосування гідроприводу може бути доцільним при необхідності 

забезпечити пуск, гальмування і регулювання швидкості в широкому діапазоні, 

при можливості автоматичного регулювання швидкості, при роботі приводу у 

вибухонебезпечному середовищі. 
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Оценка эффективности средств разрушающего и неразрушающего 

контроля при определении остаточного ресурса ПТМ 

 

Проблема обеспечения надежности работы оборудования и различных 

конструкций становится все более актуальной, так как старение оборудования 

значительно опережает темпы технического перевооружения. Эта проблема 

усугубляется отсутствием научно-обоснованной концепции технической 

диагностики и определения ресурса, недостаточной эффективностью 

традиционных методов и средств неразрушающего контроля металла и 

несовершенством поверочных расчетов на прочность. Надежность и ресурс 

оборудования и конструкций определяют зоны концентрации напряжений 

(ЗКН), для своевременного выявления которых обосновано применение 

«пассивных» методов диагностики, использующих энергию излучения 

конструкций (метод акустической эмиссии и метод магнитной памяти металла). 

Разрушаемый метод контроля позволяет точно определить свойства материала, 

состав и т.д., однако он более трудоемкий и эффективность неразрушаемых 

форм контроля различная. 

Существенные недостатки известных методов контроля и измерений 

напряжений и деформаций в основном металле изделий и сварных 

соединениях: невозможность использования большинства методов в области 

пластической деформации; локальность контроля; непригодность для контроля 

протяженных конструкций; контроль выполняется только на поверхности 

изделий; невозможность оценки глубинных слоев металла и металла сварных 

соединений; требуется построение градуированных графиков на 

предварительно изготовленных образцах; сложность определения положения 

датчиков контроля по отношению к направлению действия главных 

напряжений и деформаций, определяющих надежность конструкции и др. 

Существующие традиционные методы неразрушающего контроля 

напряжений в ЗКН (рентген, УЗК, шумы Баркгаузена и другие) не позволяют 

решить эту задачу – определение на оборудовании ЗКН, обусловленных 

действием рабочих нагрузок. При оценке ресурса требуются большие затраты 

времени и материально-финансовые средства. С использованием традиционных 

методов НК (УЗД, рентген, МПД) эта задача на практике не реализуется. Для 

теории прогнозирования остаточного ресурса ПТМ необходимо учитывать 

различные эффекты: механические, тепловые, ультразвуковые, магнитные, 

электрические и электромагнитные, благодаря чему можно наиболее 

объективно оценивать напряженно-деформированное состояние объекта 

контроля. 
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Расчет рациональных условий самозатачивания алмазно-абразивного 

инструмента 

 

Самозатачивание имеет место в том случае, когда из-за затупления 

возросшее давление на зерна оказывается больше прочности, удерживающей их 

связки. В зависимости от характеристики круга и условий работы зерна 

выкрашиваются полностью или частично. При полном выкрашивании 

обнажаются новые зерна, при частичном зерна снабжаются новыми режущими 

кромками. Самозатачиваемость круга зависит от степени сопротивления, 

оказываемого связкой выкрашиванию зерен. Полное использование круга 

получается в том случае, если связка удерживает зерна только до момента 

потери ими режущей способности. 

Баланс между скалыванием зерен и их затуплением определяется 

теплосиловой напряженностью процесса шлифования и прочностными 

свойствами самих зерен и связки [1].  

С увеличением рабочей скорости круга и его твердости возрастают 

средние значения сил, приходящихся на одно зерно, при которых возможно 

разрушение зерен или вырывание их из связки (критическая нагрузка). С 

повышением твердости круга процесс шлифования с преобладающим 

самозатачиванием переходит в «смешанный» режим, затем – в режим с 

преобладающим затуплением, а при обработке заготовок из пластичных и 

вязких материалов наблюдается интенсивное засаливание рабочей поверхности 

шлифовального круга [2].  

Целью настоящей работы является выполнение компьютерного 3D 

моделирования процесса самозатачивания алмазно-абразивного инструмента с 

помощью прикладного пакета программ SOLIDWorks, в основу которого 

положен метод конечных элементов (МКЭ). 

Идея метода конечных элементов состоит в следующем: сплошная среда 

(исследуемый элемент) моделируется путем разбивания ее на области 

(конечные элементы), в каждой из которых поведение среды описывается с 

помощью отдельного набора функций, представляющих напряжения и 

перемещения в указанной области [3]. 

Задачей исследования являлось определение влияния различной глубины 

заделки алмазного зерна, а также влияние усилий прижима и высоких 

температур, возникающих в процессе шлифования в зоне резания, на 

целостность алмазного зерна, путем определения его НДС. 

В исходной модели рассматривались 5 алмазных зерен марки АС100 

(200/160), прочностные характеристики которых: σраст = 2,18 ГПа; 

σсж = 12,9 ГПа. Материал металлофазы – медь. Материал связки – керамика. 
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В первой части эксперимента задавалось усилие прижима алмазного зерна 

в пределах 500 Мпа. На рис. 1 представлено распределение эквивалентных 

напряжений при увеличении усилия прижима алмазного зерна. 

 

 
Рис. 1 – Распределение эквивалентных напряжений при увеличении 

нагрузки на алмазные зерна 

 

Во второй части эксперимента учитывалась температурная нагрузка на 

алмазное зерно величиной 500800 ºС. Эпюры распределение эквивалентных 

напряжений при увеличении температуры нагрева алмазного зерна 

представлено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 – Распределение эквивалентных напряжений при увеличении 

температуры нагрева алмазных зерен 

 

Анализ представленных данных говорит о существенном влиянии 

температуры в зоне резания на НДС алмазного зерна. Уменьшение величины 

заделки зерен в связке приводит к значительному увеличению напряжений в 

контакте «Зерно-Связка», что будет способствовать удалению из связки 

отработавших зерен с площадками износа, т.е. самозатачиванию круга.  
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Шляхи усунення перекосів коліс мостових кранів 
 

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

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

механізми крана. Перекiс сприяє зносу ходових коліс і підкранових колій; 

додатковому опору руху; навантаженню на елементи металоконструкції та 

механізм пересування, а також на підкранові спорудження. Перекіс порушує 

нормальну експлуатацію крана й часто призводить до небажаних наслідків. 

Стосовно транспортних рухомих засобів із чотирьохточечним обпиранням, 

мостовий кран має несприятливі ходові якості, тому що відношення прольоту 

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

чином, в укладанні підкранових колій і монтажі ходових коліс істотно 

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

Найбільш істотними виявляються створювані перекосом бічні сили. Однак, 

крім перекосу, вони обумовлюються й іншими причинами: поперечними 

ковзаннями ходових коліс; місцевими нерівностями рейок і зсувом їхніх торців 

у стиках; силами інерції при зміні траєкторії руху опор, динамічності 

вертикальних навантажень і т.д. Всі ці фактори взаємозалежні з перекосами 

крана: вони змінюють опори руху сторін. Однак, ці додаткові опори руху не 

настільки відчутні стосовно сумарних, тому вплив їх на перекоси незначний. 

Першою передумовою появи перекосу є розходження між опорами руху 

ходових коліс, наслідком яких стають різні моменти та оберти моторів. Це 

приводить до виникнення горизонтальних сил і деформацій несучої конструкції 

крана. Другою причиною виникнення перекосу є погрішності у вигляді 

коливань, що визначають напрямок руху крана параметрів ходового механізму 

в рамках полів допуску й зношування. Визначальними величинами впливу є 

перекоси ходових коліс, розходження в діаметрі ходового колеса, а також 

відхилення рейки підкранової колії від номінального положення. Останнім 

часом у зв'язку із широким впровадженням систем частотного керування 

приводом з'являються нові можливості для зниження перекісних навантажень. 

Для кранів з невеликим переміщенням (до 2030 м.) досить використати 

з'єднання приводів протилежних опор електричним валом. Для кранів з 

більшим переміщенням застосування електричного вала без додаткових заходів 

може принести більше шкоди, чим користі, оскільки синхронізація обертання 

двигунів при розходженні діаметрів коліс приводить до неминучого 

проковзування одного з ведучих коліс. Для кранів цього типу можна 

застосувати датчик деформації форми крана в плані, наприклад, тензодатчик, 

убудований у спеціальний додатковий діагональний елемент, що з'єднує 

кінцеву й головну балки. Замість тензодатчика може бути використаний 

оптичний датчик, наприклад, лазерний вимірювач відстані. 
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Дослідження експлуатаційної надійної роботи системи «ходове колесо-

підкранова рейка» 

 

Одним з важливих питань на більшості підприємств, що експлуатують 

крани мостового типу, є ремонт або заміна ходових коліс і заміна рейок 

внаслідок їх зносу. Існує дві основні причини, через які відбувається знос коліс 

і рейок: неправильне положення направляючих (рейок) і рух крана з перекосом. 

Метою роботи стало обстеження та аналіз першої причини, зокрема знос і 

деформацію підкранових балок і рейок, які безпосередньо впливають на 

продуктивність і довговічність роботи крана. Дослідження були проведені на 

Зміївській ТЕС ВАТ "Центренерго". Об'єктом дослідження став підкрановий 

шлях котельного цеху, на якому вже більше 50 років на відмітці 43 м 

експлуатуються  два мостових крана в/п 50 т прогоном 33,0 м.  За цей час 

підкрановий шлях піддавався значним динамічним навантаженням та 

температурному впливу. Тому актуальною задачею є дослідження та усунення 

причин, які суттєво впливають на повноцінну роботу та довговічність кранів. 

Разом з цим результати обстеження мають бути використані для попередження 

та своєчасного усунення типових проблем системи «ходове колесо – підкранова 

рейка». Підкрановий шлях представляє з'єднані між собою сталеві балки 

двотаврового перетину, кінці яких укладені на опорну поверхню консолей 

колон. По верхньому поясу підкранових балок укладаються рейки, які 

безпосередньо контактують з колесами кранів. Для стійкості підкранові балки 

фіксуються гальмівними майданчиками на рівні верхнього поясу (рис. 1). 

Високу точність укладання підкранових рейок забезпечує процес нівелювання.  
 

 
Рис. 1 – Загальний вигляд підкранового шляху 

http://teacode.com/online/udc/62/62-78.html
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У роботі були використані норми відхилень направляючих, взяті з 

документів, затверджених Держгірпромнаглядом або погоджених з ним. Крім 

того, використані рекомендації [1] і норми ISO 12488-1:2005 (Е) [2]. 

Відзначимо, зокрема, що норми відхилень направляючих шляхів опорних 

мостових кранів, наведені в Правилах НПАОП 0.00 – 1.01 – 07 [3], не 

враховують ряд факторів,  від яких залежить нормальна робота крана. 

В результаті досліджень було виявлено, що практично 100 % всіх болтових 

з`єднань підкранових балок з консолями колон і між собою мають розлади (не 

затягнуті до проектних параметрів, мають наднормативні зміщення, відсутні 

контргайки, замінені види з'єднань). Зруйновано антикорозійне покриття. 

Приблизно 10% несучих елементів гальмівних ферм і сталевого настилу 

мають наднормативні деформації із площини і в площині зі стрілою вигину в 

межах f = 30 ... 80 мм на довжині L = 200 ... 500 мм, локальні вирізи, а також 

корозійний знос до 10 % поперечного перерізу елементів.  

Результати огляду підкранових балок зведені до таблиць та гістограм.  

Технічний стан підкранових балок, який повинен забезпечувати безпечну 

роботу системи «ходові колеса – крановий шлях» мостових кранів, не 

відповідає вимогам НТД і не забезпечує безпечну експлуатацію мостових 

кранів. Основна причина деструктивних змін, що мають причинно-наслідковий 

зв'язок з технічним станом системи «ходові колеса крана – крановий шлях – 

підкранові балки» – руйнування опорних поверхонь консолей колон, вузлів 

кріплення підкранових балок до консолей і між собою. 

Незадовільний технічний стан підкранових балок є наслідком високих 

значень розрахункових і експлуатаційних навантажень, які мають явно 

виражений динамічний характер; серйозні дефекти виготовлення і монтажу 

несучих конструкцій будівлі та підкранових балок; відсутність системного 

контролю і прив'язки технічного стану кранових шляхів з експлуатаційними 

показниками мостових кранів; вплив агресивного середовища. 

Для реалізації заходів з відновлення підкранової колії вирішено розробити 

проект організації робіт, що враховує прийняті технічні рішення, 

використовувані технології відновлення, ступеня пошкодження елементів, а 

також поетапне проведення відновлювальних робіт з мінімальними термінами. 
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Повышение производительности обработки деталей гидравлических 

машин из титановых и алюмомагниевых сплавов на 

обрабатывающих центрах 

 

В настоящее время перед специалистами, которые работают в 

машиностроении, стоит ряд актуальных заданий. Этими заданиями являются: 

повышение технологического уровня режущего инструмента и 

металлообрабатывающего оборудования, повышение продуктивности и 

снижение себестоимости металлообработки. Повышение продуктивности 

металлообработки происходит за счет повышения скорости резания и 

применения более прогрессивных конструкций режущих инструментов.  

Алюмомагниевый сплав обладает высоким отношением прочности к весу, 

коррозионной стойкостью. 

Тем не менее, если обработка выполняется при комнатной температуре, то 

способность к формированию и качество поверхности конечного продукта из 

этих сплавов не высоко. Последние результаты исследований  показывают, что 

способность к формованию из этих сплавов возрастает в интервале температур 

от 200 до 300 °С и было достигнуто более высокое качество поверхности 

конечного продукта. 

Алюминий образует защитную пленку оксида в диапазоне рН 4,0-8,5, но 

это зависит от температуры, формы оксида, наличием веществ, которые 

образуют растворимые комплексы или нерастворимые соли с алюминием. Это 

означает, что пленка оксида растворима при рН ниже 4,0 и выше 8,5. 

Рассмотрим достоинства и недостатки титановых сплавов. 

Достоинства: малая плотность (4500 кг/м3) способствует уменьшению 

массы используемого материала; высокая механическая прочность. Стоит 

отметить, что при повышенных температурах (250-500 °С) титановые сплавы 

по прочности превосходят высокопрочные сплавы алюминия и магния; 

необычайно высокая коррозионная стойкость, обусловленная способностью 

титана образовывать на поверхности тонкие (5-15 мкм) сплошные пленки 

оксида ТiO2, прочно связанные с массой металла; удельная прочность 

(отношение прочности и плотности) лучших титановых сплавов достигает 

3035 и более, что почти вдвое превышает удельную прочность легированных 

сталей. 

Недостатки: высокая стоимость производства, титан значительно дороже 

железа, алюминия, меди, магния; активное взаимодействие при высоких 

температурах, особенно в жидком состоянии, со всеми газами, составляющими 
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атмосферу, в результате чего титан и его сплавы можно плавить лишь в 

вакууме или в среде инертных газов; трудности вовлечения в производство 

титановых отходов; плохие антифрикционные свойства, обусловленные 

налипанием титана на многие материалы, титан в паре с титаном не может 

работать на трение; высокая склонность титана и многих его сплавов к 

водородной хрупкости и солевой коррозии; плохая обрабатываемость резанием, 

аналогичная обрабатываемости нержавеющих сталей аустенитного класса; 

большая химическая активность, склонность к росту зерна при высокой 

температуре и фазовые превращения при сварочном цикле вызывают трудности 

при сварке титана. 

Принято считать, что титан с трудом поддается эффективной 

механической обработке. Но это не типично для современных инструментов и 

методов обработки. Трудности отчасти возникают оттого, что механическая 

обработка титана – новая область, и в ней не накоплено достаточно опыта. 

Высокоскоростная механическая обработка и высокоскоростное 

фрезерование, в частности, в последние годы существенно изменили подход к 

методам механообработки. Решающим фактором в оценке процесса HSM-

обработки является производительность станков, что определяет стоимость 

производства и повышение качественных характеристик процесса обработки. 

Одним из важных факторов при ВСО является не только снижение 

величины крутящего момента в зоне высоких скоростей, но и 

перераспределение тепла в зоне резания. При небольших сечениях среза в 

данном диапазоне скоростей основная масса тепла концентрируется в стружке, 

не успевая переходить в заготовку.  

Поэтому считается, что высокоскоростное фрезерование, особенно 

развитое в технологиях ВСО, базируется на сокращении количества тепла, 

возникающего при обработке резанием, которое обычно и есть причина износа 

инструмента. 

Исследования, проведенные во время ВСО с правильно подобранными 

параметрами, показали, что 75 % произведенного тепла отводится со стружкой, 

20 % – через инструмент и 5 % – через обрабатываемую деталь. 

Преимущество ВСО получается также за счет обработки в критическом 

диапазоне колебаний: при высоких частотах вращения, которые используются 

при ВСО, значительно превышаются частоты собственных колебаний детали, 

инструмента и компонентов станка. Одновременно с этим, благодаря 

небольшим поперечным сечениям среза, силы резания невелики, что 

благоприятно сказывается на точности обработки. Кроме того – высокое 

качество получаемой поверхности, отсутствие дробления при резании, 

возможность обработки тонкостенных изделий. 

Недостатки при обработке алюмомагниевых и титановых сплавов можно 

решить, используя высокоскоростную обработку. 
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Прогнозування залишкового ресурсу кранів, що відпрацювали 

нормативний строк служби 

 

Промисловість України переживає зараз не кращі часи. Через скрутний 

економічний стан, коли промислові підприємства змушені боротися за 

виживання, відновлення парку ВПМ відбувається повільно, або й зовсім не 

відбувається. Тому ситуація із крановим парком складна. З кожним роком вона 

погіршується. На даний момент 89 % кранів мостового типу відпрацювали свій 

нормативний строк. 

Оновлення парку відбувається повільно. Більше того, ситуація 

ускладнюється тим, що підприємства змушені закуповувати не нові мостові 

крани, а ті що були в експлуатації, в тому числі і закордоні. Заміна всіх кранів 

мостового типу з вичерпаним строком роботи на нові потребує великих 

інвестицій в галузь. Тому суттєвих змін в найближчий час не очікується. 

Широко використовувані в теперішні час методи неруйнівного контролю - 

ультразвуковий, рентгеноскопія, капілярний і ін., на жаль, не дозволяють дати 

кількісну оцінку структурних змін у металі й визначити напружено-

деформований стан металоконструкцій. Ці методи вирішують завдання 

виявлення, що вже сформувалися в процесі виготовлення або експлуатації 

локальних дефектів. Для оцінювання стану металоконструкцій кранів можливо 

застосовувати руйнівні та неруйнівні методи контролю.  

Методи руйнівного контролю (РК) дозволяють визначити кількісні 

характеристики показників якості (міцність, пластичність, твердість) 

досліджуваних зразків і встановити їх термін служби (ресурс) шляхом 

механічних випробувань до руйнування. Але, внаслідок порушення цілісності 

досліджуваної металоконструкції, необхідності подальшого ремонту елемента, 

з якого робилася виїмка металу, додаткові витрати часу та коштів – метод 

руйнівного контролю є недостатньо ефективним.  

Альтернативою РК для контролю технічного стану вантажопідйомних 

машин є методи неруйнівного контролю (НК). Застосовуючи НК, ми не 

порушуємо придатність елементів крана до його подальшої експлуатації, але 

можемо зробити висновок про його технічний стан, якість металу, та в 

подальшому спрогнозувати експлуатаційну придатність металоконструкції.  

Не всі методи НК можливо застосувати при НК кранових 

металоконструкцій. Основні з них можливо розділити на дві групи: 

дефектоскопію та моніторинг з подальшим визначенням експлуатаційної 

придатності металоконструкцій кранів. Методи моніторингу можливо 

розділити на активні (інформативний параметр – штучно створені фізичні поля, 

що характеризують енергію метала об’єкта контролю) та пасивні 
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(інформативний параметр – фізичні поля, що характеризують власну 

(внутрішню) енергію метала об’єкта контролю). Методи НК оцінювання стану 

елементів МК кранів (дефектоскопія) достатньо вивчені. 

Досить перспективним є неруйнівний магнітний контроль на основі 

коерцитивної сили металоконструкцій кранів. Базуючись на результатах 

коерцитиметричного контролю можливо провести аналіз напружено-

деформованого стану та визначити експлуатаційну придатність контрольованих 

елементів та в цілому металоконструкції крана (Котельников В. С., Безлюдько, 

Г. Я., Лобанов, Л. М., Попов, Б. Е., Williams S., Левін Є. О. та інші).  

В основу даного методу неруйнівного контролю покладено кореляційну 

залежність між механічними властивостями металу та одним із основних 

фізичних параметрів петлі магнітного гістерезису – коерцитивної сили (НС, з 

прийнятою розмірністю А/см).  

Найбільшого поширення для вимірів коерцитивної сили на 

металоконструкціях отримали структуроскопи типу КРМ-ЦК-2М (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Зовнішній вигляд приладу КРМ-ЦК-2М 

 

Конструктивно структуроскоп КРМ-ЦК-2М складається з вимірювального 

блоку (рис. 1, поз. 1), з’єднаного кабелем (рис. 1 поз. 2) із перетворювачем 

(рис. 1, поз. 3), контрольних зразків для калібрування приладу перед 

вимірюванням (рис. 1, поз. 4).  

Магнітний метод неруйнівного контролю на основі коерцитивної сили має 

дуже багато переваг. Але застосування тільки кількох методів визначення 

експлуатаційної придатності металоконструкцій дозволить виключити недоліки 

одного методу, взаємодоповнити ці методи, підвищити об’єктивність та 

точність визначення експлуатаційної придатності. 
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Моделювання та автоматизоване проектування технологічних 

компоновок агрегатних верстатів для обробки груп отворів, що 

утворюють щільну укладку 

 

Необхідність підвищення ефективності машинобудування нерозривно 

пов'язана з розвитком та вдосконаленням принципу агрегатування при 

створенні технологічних систем обробки різанням. 

Підвищення показників якості, зниження металоємності, зменшення 

займаних площ та поліпшення деяких інших показників агрегатних верстатів, 

що залежать від структури та параметрів цього обладнання, визначається 

рівнем рішення задачі спрямованого пошуку квазиоптимальних компоновочних 

рішень. Методика математичного моделювання включає алгоритм вибору 

оптимального варіанту компоновки агрегатного верстата середнього розміру, 

що складається з чотирьох модулів і дозволяє поетапно 

здійснювати вибір ріжучих інструментів, формування інструментальних 

налагоджень, а потім вибір певних типів силових агрегатів і, нарешті, вибір 

варіанта компоновки верстата. 

Сучасні агрегатні верстати складаються з уніфікованих вузлів, зібраних 

разом в єдину конструкцію (агрегатно-модульний принцип побудови) та 

об'єднаних єдиною системою числового програмного керування. Поширенню 

такого обладнання сприяє розвиток систем ЧПК та багатономенклатурний 

випуск машинобудівної продукції що вимагає від обладнання швидких умов до 

виробництва. Розробка компоновки агрегатного металорізального верстата 

розпадається на кілька етапів. Це насамперед проектування технологічної 

компоновки (аналіз завдання на проектування, вибір елементної основи 

верстата, розробка технологічного маршруту обробки, вибір схеми базування 

деталей і т. д) Далі слідують етапи визначення розташування шпиндельних 

вузлів, конструювання несучих системи, і т.д. 

 

 
Рис. 1 – Компоновка агрегатного верстата середнього розміру 



ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

ISSN 978-966-593-724 (ч. 1) Матеріали конференції, 2015 200 

Компонування агрегатного верстата показана на рис. 1. Всі аграгати 

верстата змонтовані на станині мод. УХ1225, зовнішній діаметр якої 2650. Це 

пояснюється умовами розташування агрегатів щодо поворотного столу і їх 

числом. Заготовки обробляються в двомісному пристрої, який транспортується 

по технологічному циклу обробки на планшайбі делительного столу. Стіл 

семипозиційний, що відповідає шести робочим позиціям і одної 

завантажувально-розвантажувальної. Відповідно до цього на планшайбі столу 

рівномірно розташовані сім установочно-затискних пристроїв. 

Компонування агрегатного верстата визначає такі його якості, як 

продуктивність, точність, вартість, собівартість обробки деталей, умови 

експлуатації, трудомісткість обслуговування та ремонту, т.д. Продуктивність 

обробки конкретних деталей є вихідною характеристикою при проектуванні 

агрегатних верстатів і залежить від вибору технологічної компоновки. 

Складність раціонального вирішення цього завдання пояснюється 

багатоваріантністю багатоінструментальної і багатопозиційної обробки. 

Особливості проектування технічної компоновки агрегатного верстата 

будуть залежати від оброблюваної деталі з групою отворів, що утворюють 

цільну укладку. Такі деталі затребувані в промисловості, наприклад як ножові 

решітки, що використовуються в дзизі для подрібнення м'ясної сировини. Вони 

являють собою диск постійної товщини з плоскою робочою перфорованою 

поверхнею, з центральним посадковим отвором і з круглими отворами 

перфорації. 

 
 

Рис. 2 – Деталь с групою отворів, що утворюють щільну укладку 

 

Програми САПР дозволяють істотно полегшити проектування.  

Система КОМПАС-3D являє собою програмне забезпечення САПР. 

Ключовою особливістю КОМПАС-3D є використання власного математичного 

ядра і параметричних технологій. При моделюванні технологічних компоновок 

агрегатних верстатів із застосуванням систем автоматизованого проектуванням  

є можливість дослідити різні конструктивні ідеї. 
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Влияние активации на дисперсность СОЖ 

 

При механической обработке состояние СОЖ в процессе эксплуатации 

изменяется, что приводит к ухудшению ее функциональных и 

эксплуатационных свойств [1]. Это, в свою очередь, сказывается на таких 

показателях процесса резания, как  производительность и качество 

обрабатываемых поверхностей.  

Основной характеристикой эмульсионной СОЖ, с точки зрения её 

применения, является размер частиц d дисперсной фазы (дисперсность). 

Изменение дисперсности связано с изменением термодинамических 

(поверхностной энергии, температуры фазового перехода) и физико-

механических свойств (вязкости, упругости) СОЖ, а также с агрегативной 

устойчивостью частиц дисперсной фазы [2]. 

Размеры частиц дисперсной фазы и однородность эмульсии зависят от 

технологии её приготовления: интенсивности и продолжительности работы 

применяемых смесительных устройств, температуры диспергируемой жидкости 

и её концентрации [3]. Причем, с повышением дисперсности частиц 

увеличивается однородность и стабильность эмульсий. 

Использование гидродинамических активаторов позволяет получить  

мелкодисперсную СОЖ на стадии приготовления и восстанавливать ее 

состояние в период эксплуатации.  

В процессе экспериментального исследования были определены 

взаимосвязи дисперсности СОЖ с затратами удельной мощности активатора. 

Установлено также влияние времени  энергетического воздействия  на 

дисперсность.  

Разработана математическая модель, с помощью которой можно  

определить текущее состояние дисперсности СОЖ при ее эксплуатации и 

периоды дополнительной активации. Такая методика позволяет повысить 

производительность шлифования и обеспечить получение стабильного качества 

обработки. 
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Дослідження особливостей експлуатації баштових кранів в умовах 

щільної забудови мегаполісів 

 

Баштові крани використовуються практично в усіх напрямках будівництва 

і вже давно стали одним з головних механізмів, що забезпечують успішне 

виконання будівельних робіт.  

В умовах постійно прогресуючою урбанізації і все більш обмежених умов 

на будівельних майданчиках у великих містах, особливо актуальними стали 

розробка і застосування конструкторських рішень спрямованих на оптимізацію 

процесів монтажу / демонтажу і збільшення ефективності роботи баштових 

кранів. 

Монтаж / демонтаж є ключовою операцією, що проводиться з баштовими 

кранами на будівельних майданчиках.  

Оцінка доцільності застосування баштового крана на будівельному 

майданчику полягає не тільки в його ціні, вартості експлуатації і 

характеристиках, але так само і в оцінці оптимальності тимчасових витрат на 

монтаж-демонтаж і необхідних для його проведення території і устаткуванні, 

оцінці площі небезпечної зони під час роботи крана.  

Постійно зростаюча кількість баштових кранів, які відпрацювали свій 

нормативний термін служби, створює необхідність у розгляді можливості 

продовження терміну служби, систематизації накопичених за час експлуатації 

ушкоджень, розробці рекомендацій для їх усунення. 

Мета роботи: Дослідження особливостей експлуатації баштових кранів в 

умовах щільної забудови.  

Підпункти що розкривають тему:  

1. Аналіз конструкторських рішень, 

2. Aналіз технічного стану та рекомендації щодо усунення пошкоджень, 

логістика будівельного майданчика в умовах щільної забудови, 

управління витратами на будівельну техніку, 

3. Bплив ППР на ефективність роботи та зменшення ризиків. 

За основу досліджень використаний баштовий кран КБ-674. Аналіз 

конструкторських рішень на даному крані, а так само прорахунок логістики 

будівельного майданчика дозволили розробити ППР для демонтажу КБ-674А5 

в умовах ускладнених тісною забудовою, наявністю близько розташованих від 

будівельного майданчика доріг і комунікацій.  

Так само в роботі дана оцінка впливу ППР на ефективність проведення 

робіт, розглянуті різні варіації розстановки будівельного обладнання, знайдені 

оптимальні логістичні рішення для організації робіт.  



ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

ISSN 978-966-593-724 (ч. 1) Матеріали конференції, 2015 203 

Також у роботі розглянуто можливість використання декількох баштових 

кранів на будівельному майданчику.  

Описані рішення щодо уникнення зіткнення між собою баштових кранів 

при роботі на будівельному майданчику. 

Перелічені різні види баштових кранів та описано їх оптимальне 

використання, переваги та недоліки. 

 

 
 

Рис.1 – 3d модель одного з етапів демонтажу крана КБ-674 згідно ППР  

 

Оцінка технічного стану проводилася для кранів КБ-674, КБ-403, КБ-405 і 

аналогів. Систематизовані основні дефекти і пошкодження, дані рекомендації з 

приводу їх усунення.  

Розглянута подальша можливість експлуатації баштових кранів з 

відпрацьованим нормативним терміном служби, описані можливі обмеження 

для зниження небезпеки під час експлуатації. Також розглянуто можливості 

щодо удосконалення управління витратами на будівельну техніку на базі 

програм 1C та Microsoft Office Excel.  

 
Список літератури: 

1. А. И. Дукельский: – Довідник по кранам (у 2-х томах), 2-е вид., Л.: 

Машинобудування, 1971, 399с., 

2. Коган И. Я. – Будівельні баштові краны, М.: Машинобудування, 1971 

3. Технічний паспорт баштового крана КБ 674 А-5 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Оцінка ресурсу вантажопідйомних машин на основі експрес-методів 

 

Проблема забезпечення надійної та безпечної експлуатації 

вантажопідіймальних кранів з кожним роком стає все більш актуальною, так як 

їх старіння значно випереджає темпи технічного переозброєння. Середній 

термін служби підйомних споруд складає більше 28 років, що в середньому в 

2 рази більше нормативного. За статистичними даними різних галузей 

промисловості, парк вантажопідйомних машин, які відпрацювали нормативний 

термін служби, становить 88 %. 

На сьогоднішній день широке поширення отримала оцінка ресурсу 

вантажопідйомних машин на основі експрес-методів. До них відносяться 

математичне моделювання кранових металоконструкцій методом кінцевих 

елементів та пасивні методи неруйнівного контролю, що використовують 

внутрішню енергію металу: метод діагностування металоконструкцій з 

використанням вуглецевих волокон, метод магнітної пам’яті металу, метод 

металевих плівок. 

Сутність метода металевих плівок полягає в реєстрації за допомогою 

металевої плівки як датчика, результатів дії на поверхні металів мікрозрушень, 

що приводять до нагромадження втомлених ушкоджень. Таким чином, плівка 

відображає нагромадження втомлених ушкоджень навіть при роботі метала в 

пружній області. 

Магнітний метод контролю механічних властивостей металу, заснований 

на реєстрації та аналізі розподілу власних магнітних полів розсіювання на 

поверхні виробів з метою визначення зон концентрації напружень, дефектів, 

неоднорідності структури металу і зварних з'єднань. Власне магнітне поле 

розсіювання виробу - магнітне поле розсіювання, що виникає на поверхні 

виробу в зонах стійких смуг ковзання дислокацій під дією робочих або 

залишкових напружень або в зонах максимальної неоднорідності структури 

металу на нових виробах.  

Метод діагностування металоконструкцій з використанням вуглецевих 

волокон цей спосіб дозволяє діагностувати (виявляти) пошкодження несучих 

елементів металоконструкцій у вигляді мікротріщин, деформацій і пробоїв з 

подальшим, якщо це необхідно, прогнозуванням їх розвитку та оцінкою 

можливості допуску машин до подальшої експлуатації. Спосіб діагностування 

стану конструкції, згідно з яким визначають як мінімум один локальний 

ділянку ймовірного виникнення дефекту, встановлюють на даній ділянці 

конструкції датчик і за його показаннями визначають стан конструкції, 

відрізняється тим, що датчик являє собою основу, на яку нанесений колірний 

індикатор, причому в якості основи використовують матеріал з графітизованих 
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вуглецевих волокон на основі поліакрилонітрилу, а в якості колірного 

індикатора – рідкокристалічний полімер, здатний змінювати свій колір залежно 

від зміни електричного опору основи, датчик з натягом фіксують на покритому 

отверждаемим сполучною досліджуваному локальному ділянці до затвердіння 

сполучного, а для визначення стану локальної ділянки до датчика під'єднують 

джерело струму і визначають напружено-деформований стан діагностованої 

конструкції по експериментально певній залежності кольору колірного 

індикатора від деформації див. у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Залежність колірного спектру від величини напруги (для 

азоксіпроізводного поліефіру) 

Напруги, МПа Колір індикатора 

0 Жовтий 

250 Рожевий 

500 Помаранчевий 

750 Червоний 

1000 Малиновий 

 

Також широке поширення отримує математичне моделювання кранових 

металоконструкцій методом кінцевих елементів. Базуючись на результатах 

контролю експрес-методами можливо закласти в модель крана реальні 

показники стану металу і з більшою точністю провести моделювання 

напружено-деформованого стану металоконструкції з подальшим 

прогнозуванням її залишкового ресурсу. 

Отже, використовуючи експрес-методи оцінки ресурсу металоконструкцій 

вантажопідйомних машин можливо визначити їх напружено-деформований 

стан та в подальшому спрогнозувати залишковий ресурс. Але ці методи 

потрібно використовувати в комплексі з іншими методами неруйнівного 

контролю, щоб отримати більшу достовірність результатів. 

 
Список літератури: 

1. Пустовой В. Н. Металлоконструкции грузоподъемных машин. Разрушение и 

прогнозирование остаточного ресурса: – М.: Транспорт, 1992. – 256 с. 
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Дослідження впливу технологічних параметрів на фактор розшарування 

при свердленні композитів 

 

Розглянуто механізм взаємодії інструмента і матеріалу при свердленні 

багатошарових композиційних матеріалів (БКМ), що армовано вуглецевими 

або скловолокнами. Детально описується явище розшарування на вхідні та 

вихідній поверхні деталі, як найбільш важливий дефект обробки при 

свердленні. Наведені різні моделі взаємодії, що описують складне 

пошкодження та зношування інструменту. 

Механічна обробка свердленням БКМ складається з послідовності 

руйнувань, що утворюють стружку, яка не має великих пластичних 

деформацій. Експериментально доказано, що великий вплив на появу дефектів 

розшарування оказує геометрія інструменту і осьова подача. Для ефективної 

роботи необхідно, щоб поперечна ріжуча кромка інструмента була як можна 

менш, і для нейтралізації ефекту впливу поперечної ріжучої кромки 

рекомендується використовувати попереднє свердлення. Зниження швидкості 

подачі зменшує розшарування, але можна рекомендувати впровадження 

комплексу заходів по зміні подачі протягом усього процесу обробки отвору. 

Схема керування зміною подачі може мінімізувати розшарування шляхом 

управління осьовою силою. 

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

силовою дією інструменту, місцевою контактною взаємодією і контактним 

руйнуванням, зносом і частковим розігрівом інструменту. Для крихких 

матеріалів це зародження і зростання радіальних та кільцевих тріщин,. їх 

взаємодія і вихід на вільну поверхню. При подальшому навантаженні матеріал 

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

руйнування. Інтенсивність цього явища найбільш сильно залежить від подачі та 

зношування свердла. 

Руйнування на виході свердла є наслідком зародження та зростання 

міжшарових тріщин. Цей процес визначається фізичними властивостями 

наповнювача та полімеру і адгезійним зв’язком між ними. Фактично цей дефект 

є наслідком силової дії (за рахунок осьової сили) інструменту. Найбільш 

розповсюдженою є модель Hocheng и Dharan побудована в межах лінійної 

механіки руйнування. Критична сила руйнування на виході, відповідно цієї 

моделі має вигляд: 
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та критична сила різання для початку руйнування на вході 
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де H   товщина слоїстого пластику; h   недорізана глибинам під 

інструментом; ICG   критична енергія інтенсивності звільнення тріщини;             

E   модуль пружності;    коефіцієнт Пуассона; slopek   постійна, що 

визначається величинами   (кут нахилу вершини свердла) і   (коефіцієнтом 

тертя між інструментом і матеріалом, що обробляється). 

Таким чином, для одержання якісної поверхні деталі на вході ті виході 

необхідно впровадити управління величиною осьової сили і крутного моменту 

протягом часу свердлення. Експериментальні дослідження різних авторів 

показують, що процес свердлення багатошарових композитів має дві характерні 

особливості. Це, по-перше, жорстка залежність осьової сили і крутного 

моменту від положення свердла у отворі. По-друге, це не лінійність 

співвідношення між осьовою силою та крутним моментом і параметрами 

свердлення такими, як діаметр свердла та подача на оберт шпинделя. 

визначення цих залежностей можливо тільки шляхом обробки 

експериментальних даних. Якщо цій емпіричний закон визначено, тоді є 

можливість розробки законів керування (регулювання) силовим навантаженням 

у автоматизованому виробництві. 

Розробка системи регулювання або диспетчеризації процесом свердлення 

передбачає управління такими етапами свердлення: 

 підхід свердла до поверхні заготівки або виробу і вершина свердла контактує 

з поверхнею виробу 

 врізання – впровадження свердла в матеріал; 

 свердлення без розшарування і початок розшарування; 

 вихід свердла за поверхню обробки виробу; 

 подальший хід інструменту і завершення циклу, коли свердло виходить за 

площину виробу не менш, ніж на довжину конічної частини.   

 При свердленні БКМ необхідно виконувати ряд вимог, що визначаються 

особливостями обробки цих матеріалів:  

 ні в якому разі не допускається наявність прижогів обробленої поверхні;  

 зношування інструменту здійснюється по задній поверхні і у кутах, і не 

повинно перевищувати характерну величину для обробки даного матеріалу 

заданим інструментом (від 0,1 мм до 0,15 мм); 

 якщо сколювання та відшарування крайок отворів припускається, то у 

загальному випадку воно не повинно перевищувати 0,5 мм; 

 після свердлення отворів має місце усадка, тобто зменшення його діаметру.  
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До питання про класифікацію промислових роботів 

 

В даний час все більше підприємств намагаються автоматизувати своє 

виробництво, з метою поліпшення якості продукції та зменшення її вартості, а 

відповідно і підвищення конкурентоспроможності. У цій ситуації, особливо 

стають затребуваними промислові роботи (ПР), які стають частиною 

промислових автоматизованих ліній або роботизованих технологічних 

комплексів. 

Застосування промислових роботів значно прискорює процес виробництва, 

дозволяє поліпшити якість випущених виробів, зменшує ймовірність 

виробничих травм і негативного впливу шкідливих факторів на здоров'я 

робітника. І, мабуть, вже не можна уявити собі високотехнологічне 

підприємство без промислових роботів.  

Такий підхід сприяє формуванню та інтенсивному розвитку нового 

наукового напрямку – автоматизація проектування засобів технологічного 

оснащення промислових роботів. Цей напрямок передбачає розробку 

математичних моделей, алгоритмів і програм для вирішення задач на ЕОМ, при 

визначенні раціональних ( оптимальних ) варіантів технологічного оснащення, 

що істотно підвищить продуктивність проектування. Одним з найбільш 

значущих аспектів цього напрямку на ранніх стадіях вибору конструктивних 

рішень і подальшого проектування промислових роботів є питання класифікації 

як роботів в цілому, так і їх складових елементів. 

При виборі об'єкта роботизації попередньо вибирають операції обробки 

або технологічні процеси; визначають мету роботизації; комплексно аналізують 

обрану операцію або технологічний процес; визначають тип ПР, його основні 

технічні дані; орієнтовно здійснюють техніко-економічний аналіз ефективності 

роботизації і виносять остаточний висновок про доцільність роботизації 

наміченого об'єкта. 

Аналізу і угрупуванню різних параметрів об'єктів переміщення, технології 

їх обробки, а також їх взаємозв'язок з конструкціями окремих елементів і 

промислових роботів в цілому і присвячені проведені дослідження. 

Класифікація промислових роботів має особливість, яка полягає в науково 

обґрунтованому виборі ознак і виділення відповідних їм класифікаційних 

підрозділів. 

Класифікація промислових роботів служить основою вивчення характеру і 

ступеня впливу технічних і організаційних чинників на економічну 

ефективність застосування роботів. 

В якості основи класифікаційної системи використовуються три групи 

параметрів: об'єкт обробки (переміщення), технологічний процес обробки, 
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обладнання та технологічне оснащення на окремих операціях. 

В результаті аналізу об'єктів обробки в машинобудуванні були встановлені 

параметри об'єкта переміщення та їх вплив на вибір елементів робота. В якості 

ознак використовуються наступні характеристики заготівель: маса, вид 

заготівлі (прокат, штампування, виливок і т. д.), матеріал, точність заготівлі, 

конфігурація, габаритні розміри; зміна маси заготівлі від однієї операції до 

іншої. Ці дані дозволяють оцінити можливість застосування тієї чи іншої 

моделі робота по вантажопідйомності, точності позиціонування, точності 

установки заготівель на верстат, визначити розмірні параметри робочої зони, 

тип системи керування промисловим роботом. При цьому розробляють вимоги 

до зміни конструкції деталі, що найбільш задовольняють умовам подачі, 

накопичення та виведення деталі. 

При аналізі технологічного устаткування і оснащення, оцінюють ступінь 

автоматизації, компонувальну структуру, габаритні розміри, розміри робочої 

зони, умови подачі заготівель (подача орієнтованих заготівель або подача 

масиву неорієнтованих заготівел і т.д.); виявляють переміщення заготівлі при її 

встановленні та знятті з обладнання, схему базування і точність установки 

заготівель. Цей аналіз дозволяє оцінити складність сполучення ПР з 

технологічним обладнанням; склад і число ступенів рухливості ПР; спосіб 

установки на робочому місці (підлогове, підвісне або вбудоване); ступінь 

адаптації промислового робота, тип пристрою керування промисловим 

роботом, розробити вимоги з модернізації технологічного устаткування і 

оснащення, за умовами подачі, накопичення та виведення деталей і заготівель. 

На підставі класифікаційного аналізу розглянутих параметрів формується 

технологічний код об'єкта обробки. Створення технологічного коду 

забезпечить оптимальні умови для швидкого визначення робочих органів ПР. 

Технологічний код можна представити на основі існуючий систем класифікацій 

ПР. На підставі загальної класифікації та структури коду можна визначити 

безпосередньо найважливіші фактори, що впливають на вибір ПР. 

Розроблена класифікація призначена для постійного використання, легкого 

пошуку і вибору на підставі ранжирування цих факторів найбільш 

раціонального варіанту робота. 

 
Список літератури: 

1. Костюк В. І., Гавриш А. П., Ямпольский Л. С., Карлов А. Г. Промислові роботи: 

конструювання, управління, експлуатація– К.:Вища шк. Головне вид-во, 1985. – 359 с. 

2. Спину Г. А. Промислові роботи. Конструювання і застосування: Навч. посібник. - 2-е 

вид., перероб. і доп. - К .: Вища шк., 1991. - 311 с.: іл. 

3. Козирєв Ю. Г. Промислові роботи: Довідник. – 2-е вид., перероб. і доп. - М .: 

Машинобудування, 1988. - 392 с.: іл. 

 
 



ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів 
 

ISSN 978-966-593-724 (ч. 1) Матеріали конференції, 2015 210 

УДК 621.86 

 

О.І. СИТНИК, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

О.В. ГРИГОРОВ, д-р техн. наук,проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна 

 

Проблема перекосу ходових коліс кранів та шляхи її подолання 

 

Проблема перекосів ходових коліс не нова. Вона нараховує близько 150 

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

сьогоднішній день. В даний час стосовно кранів мостового типу можна 

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

опори руху; бічні навантаження на підкранові спорудження; навантаження на 

металоконструкцію крана; робота металоконструкції при перекосах. 

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

через силове замикання сил, внутрішні сили в горизонтальній площині. 

Зовнішні сили є наслідком, насамперед, впливу: 

– прискорення й уповільнення ходових переміщень кранових візків і 

кранових мостів;  

– розгойдування вантажу; 

– вітрового впливу в поздовжньому й поперечному стосовно руху крана 

напрямках.  

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

тобто відхилення його від ідеальної лінії руху. Першою передумовою 

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

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

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

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

до виникнення горизонтальних сил.  

Другою причиною виникнення перекосу є похибки у вигляді коливань, що 

визначають напрямок руху крана, параметрів ходового механізму в рамках 

полів допуску й зношування.  

Визначальними величинами впливу (збуджуючими величинами) є 

перекоси ходових коліс або ж, відповідно, осей ходових коліс, розходження в 

діаметрі ходового колеса й у нахилі графічних характеристик двигуна, а також 

відхилення рейок підкранової колії від номінального (заданого) положення.  

Виникаючі через вплив цих величин, що збуджують, у крані й підкрановій 

колії горизонтальні сили діють, насамперед, у напрямку, поперечному до 

напрямку руху крана й мають значення, які є визначальними для розрахунку.  

На рис. 1 зображена спрощена принципова схема сил і деформацій крана, 

що мають місце в горизонтальній площині. 

Основні причини виникнення явища перекосу ходових коліс: 

– в процесі виготовлення, монтажу і ремонту: похибки геометричної 

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

похибки геометричної форми елементів крана та відхилення підкранових 
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шляхів від номінального положення тощо); 

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

наслідок, випередження однієї несучої кінцевої балки стосовно іншої і 

деформацій несучої конструкції крана; прискорення й уповільнення ходових 

переміщень кранових візків і кранових мостів; розгойдування вантажу; 

вітровий вплив. 
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Рис. 1 – Сили й деформація мостового крана в горизонтальній площині 
 

Шляхи зменшення негативних явищ: 

– застосування лазерних і теодолітних установок при виготовленні, 

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

збільшення точності; 

– розробка і застосування нових конструкцій вузлів і елементів ходової 

частини кранів; 

– збільшення зносостійкості в колісно-рейковій трибосистемі для 

підвищення довговічності контактуючих елементів; 

– застосування засобів оптимального керування для поліпшення 

динамічних характеристик кранів і гасіння розгойдувань вантажу. 
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Вибір раціональної схеми гальмування при дії великий інерційної 

навантаження 

 

Розглянуто традиційні способи дросельного гальмування у вигляді 

дискретного і аналогового гальмівного пристрою. Крім цього у розгляді 

включено і гальмування у вигляді пневматичної ємності. 

Показано, на основі чисельних рішень з використанням математичних 

моделей, заснованих на термодинамічних залежностей тіла переміщеної маси, 

що дросельне гальмування не забезпечує ненаголошеного спрацьовування при 

наявності середньої та великої інерційної навантаження. 

Крім того ці способи гальмування не володіють функціональною 

гнучкістю. Гальмування з допомогою ємності можемо порекомендувати для 

випадку середнього навантаження, проте його відрізняють завищені 

енергетичні витрати. 

Пропонується раціональний спосіб гальмування, заснований на зміні 

структури комутаційних зв'язків, який досліджений в порівнянні з 

традиційними способами гальмування.  

На основі численних рішень показано, що запропонований спосіб 

забезпечує гальмування з контрольованим і регульованим імпульсом 

гальмівного тиску і характеризується наступними істотними перевагами: 

- швидкодію приводу на увазі оптимізації форми перехідного процесу різко 

зросла (час спрацьовування в порівнянні з дросельним гальмуванням 

скоротилося в 2,5÷3 рази); 

- перехідний процес став не коливальним з рівноуповільненим 

гальмуванням, причому величину негативного прискорення можна легко 

регулювати; 

- можлива реалізація ефективно енергозбереження (при навантаженні 

великий інерційним навантаженням витрати стисненого повітря вдається 

скоротити в 5 разів у порівнянні з дросельним гальмуванням і в 10 разів 

порівняно з ємнісним). 
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Вибір раціональних структур технологічного процесу зборки вузла 

«Люнет» на основі імітаційного моделювання організаційно-технологічної 

структури системи зборки 

 

Постійне вдосконалення виробів машинобудування є необхідною умовою 

забезпечення їх конкурентоспроможності та охоплює всі етапи їх життєвого 

циклу. Визначне місце у вирішенні проблеми підвищення якості в даний час 

займає технологія виготовлення, в тому числі технологічні процеси складання, 

від якості яких багато в чому залежить забезпечення найважливіших 

експлуатаційних параметрів виробів. 

З урахуванням тенденцій розвитку машинобудування підвищити 

ефективність зборки складних виробів можна за рахунок широкого 

використання можливостей комп'ютерно-інтегрованого виробництва та 

математичного віртуального оптимізаційного моделювання. Це дає можливість 

найбільш повно використовувати інформацію про виріб на різних етапах його 

виробництва. 

Метою роботи є оптимізація технологічної підготовки виробництва 

складальних процесів, а для її досягнення поставлені і вирішені наступні 

завдання: 

1) Розробка оцінки програми зборки вузла і вибір типу виробництва вузла 

«Люнет»; 

2) Вибір організаційної форми зборки вузла «Люнет». 

3) Вибір базових деталей для вузлової і загальної зборки. 

4) Виділення у вузлі розмірних ланцюгів та їхній розрахунок. 

5) Формування технологічного процесу зборки та його складових. 

6) Вибір і оптимізація варіантів ТП зборки відповідно до заданих 

критеріїв. 

7) Оформлення технологічної документації на ТП, що спроектовано. 

Вхідними даними для аналізу і відпрацювання конструкції вузла «Люнет» і 

його складальних одиниць на технологічність є дерево побудови вузла «Люнет» 

в SolidWorks та креслення в форматі 3D (рис. 1). Суть методики полягає в тому, 

що на вході системи моделювання задається тривимірна модель виробу, 

організаційна структура ділянки у вигляді планування і задається програма 

випуску даного виробу. В системі імітаційного моделювання здійснюється 

пошук такої структури технологічного процесу, при яких прийнята цільова 

функція буде приймати екстремальні значення [1, 2]. 

Для розрахунку коефіцієнта складання для деталей вузла «Люнет» 

зіставляється таблиця в програмі Microsoft Excel. Де спочатку треба 
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визначитись, яка кількість деталей входить в зборку. Потім, які з них являються 

базовими, а які кріпильними. 

 

 
 

Рис. 1 – Вузол «Люнет» та його дерево побудові в SolidWorks 

 

Після перевірки масиву за допомогою програми розрахунку складання для 

деталей вузла «Люнет» в системі Mathcad розраховуємо коефіцієнт складання. 

Після того, як прорахований коефіцієнт складання, необхідно вибудувати 

переходи. У результаті ми отримуємо послідовність переходів, які 

забезпечують формування жорсткої конструкції виробу в процесі її зборки і 

враховує особливості входження деталей в складальний вузол. Однак, якщо 

виконати ці переходи послідовно, то ми отримуємо занадто тривалий цикл 

складання вузла в цілому. Аналіз послідовного формування переходів показує, 

що деякі з напрямків формування підвузлів можна виконувати паралельно за 

рахунок чого можна суттєво скоротити тривалість зборки.  

Таким чином, в ході роботи було визначено, що імітаційне-моделювання 

дозволяє більш правильно проаналізувати зборку, скоротити час розробки 

технологічного процесу за рахунок зменшення помилок послідовності 

складання (накладення зв'язків) елементів. 
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