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СЕКЦІЯ 1. ІНФОРМАЦІЙННІ ТА УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ
ОЦЕНКА ПЛАВНОСТИ ХОДА АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Александрова Т.Е., Зиренко А.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе предложена стохастическая оценка плавности хода
автотранспортного средства (АТС) путем пространственного моделирования
случайной поверхности движения в виде нормального марковского двумерного
поля (НМД-поля) с заданными стохастическими характеристиками и
последующей оценкой вертикальных, продольно-угловых и поперечно-угловых
случайных колебаний подрессоренной части автотранспортного средства.
Поверхность грунта, по которому движется АТС, представляет собой поле H(x,y),
которое в каждой фиксированной точке имеет высоту неровности h( x* , y* ) [1].
Для отыскания высот неровностей под правым и левым катками АТС генерируем
случайное НМД-поле второго порядка [2]. Подставляем полученные значения в
уравнения возмущенного движения подрессоренной части корпуса (ПЧК) АТС, в
результате чего получаем случайные функции координат и скоростей
вертикальных, продольно-угловых и поперечно-угловых колебаний ПЧК АТС. На
рис. 1 приведены гистограммы случайных колебаний ПЧК АТС, с помощью
которых определяются максимальные линейные и угловые отклонения корпуса (a,
b, c) и максимальные линейные и угловые скорости корпуса (d, e, f) и оценивается
плавность хода АТС при движении по неровностям.
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Рисунок 1. Гистограммы случайных колебаний ПЧК при движении АТС по
грунтовой дороге со скоростью V  10 м  c 1 .
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Литература:
1. Мазманишвили А.С. Моделирование марковских случайных последовательностей и
алгоритм генерации однородного двумерного марковского поля / А.С. Мазманишвили, В.Е.
Щербань // Электронное моделирование, – 1996. – Т.18. – №2. С.93-95.
2. Мазманишвили А.С. Построение случайных поверхностей движения объектов
бронетанковой техники / А.С. Мазманишвили, Т.Е. Александрова // Системи озброєння та
військової техніки, – 2012. – № 2. – С.68-71.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА МУРАВЬИНОЙ КОЛОНИИ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ
Балюга О.О.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Целью дипломной работы является применение алгоритма муравьиной
колонии для решения задачи коммивояжера. Муравьиный алгоритм моделирует
мультиагентную систему. Каждый агент (муравей) хранит в памяти список
пройденных им узлов. Этот список называют списком запретов.
Кроме списка запретов, при выборе узла для перехода муравей
руководствуется «привлекательностью» ребер. Она зависит от расстояния
между узлами и от следов феромонов, оставленных на ребре прошедшими
ранее муравьями. В отличие от весов ребер, которые являются константными,
следы феромонов обновляются на каждой итерации алгоритма: со временем
следы испаряются, а проходящие муравьи, напротив, усиливают их [2].
Если муравей еще не закончил путь, то есть не посетил все узлы сети, для
определения следующей грани пути используется уравнение
,

(1)

где
 интенсивность фермента на грани между узлами и ;

функция, которая представляет измерение обратного расстояния для грани; α 
вес фермента; β  коэффициент эвристики;
переменная, которая
представляет еще не пройденные грани.
Следующее уравнение определяет количество фермента, который был
оставлен на каждой грани пути для муравья
,

(2)

где
 стоимость (длина) пути муравья,  константное значение.
Результат уравнения (2) используется, чтобы увеличить количество
фермента вдоль каждой грани пройденного муравьем пути
,
(3)
где
.
В начале пути у каждой грани есть шанс быть выбранной. Чтобы
постепенно удалить грани, которые входят в худшие пути в сети, ко всем
граням применяется процедура испарения фермента
.
(4)
После того, как путь муравья завершен, ребра обновлены в соответствии с
длиной пути и произошло испарение феромона на всех ребрах, алгоритм
запускается повторно.
Литература:
1. Штовба С. Д. Муравьиные алгоритмы // Exponenta Pro. Математика в приложениях.
— 2003. — № 4. — С. 70-75.
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ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТУВАННЯ НАЯВНОСТІ
ЗАХВОРЮВАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМІВ
КЛАСИФІКАЦІЇ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ ПРАВИЛ
Безменова О.М.
Національний технічний університет
«Харківськийполітехнічнийінститут»,
ТОВ «CloudWorksLtd.», м. Харків
Робота присвячена застосуванню методів нечіткої логіки при розв’язанні
задач кластеризації.
Було розроблено декілька алгоритмів, а саме, базовий алгоритм і
алгоритми, що базуються на декомпозиції задачі на декілька підзадач.
Перевірка роботи алгоритмів здійснювалася на спеціально підібраних
модельних даних, після чого була здійснена спроба застосувати алгоритми для
обробки реальних даних – обстежень пацієнтів на хвороби серця, що взяті з
бази даних медичного центру Клівленда. База даних містить дані по 303
обстеженням. Для побудови матриці нечіткого розбиття та еталонів кластерів
використовувалися 227 записів з бази. Решта записів використовувалася для
перевірки правильності діагностики.
Серед 227 пацієнтів по яким проводилася побудова класів, 123 – здорові,
104 – мають хвороби серця. Розбиття пацієнтів на 2 класи, за урахуванням
діагнозів дало наступні результати:
Базовий алгоритм: 114 пацієнтів, 26 хворих, 88 здорових (23% хворі, 77% –
здорові); 2 клас – 113 пацієнтів, 78 хворих, 35 здорових (69% хворі, 31% –
здорові). Вдосконалений базовий алгоритм: 116 пацієнтів, 26 хворих, 90
здорових (23% хворі, 77% – здорові); 2 клас – 111 пацієнтів, 78 хворих, 33
здорових (70% хворі, 30% – здорові).
Однорівнева декомпозиція: 113 пацієнтів, 28 хворих, 85 здорових (25%
хворі, 75% – здорові); 2 клас – 114 пацієнтів, 76 хворих, 38 здорових (67%
хворі, 33% – здорові).
Таким чином, перший клас здебільшого сконцентрував пацієнтів, щодо
яких відомо, що вони здорові. Другий клас містить здебільшого пацієнтів з
хворобами серця.
Після навчання алгоритму для того, щоб перевірити точність діагностики
пацієнтів, на основі обчислених еталонів кластерів проводилася діагностика для
76 обстежень пацієнтів, що не використовувалися при роботі алгоритмів
кластеризації, серед них 42 – здорові, 34 – мають хвороби серця.
Результати діагностики наступні: після побудови еталонів класів базовим
алгоритмом відсоток правильної діагностики пацієнтів склав 71%; після
побудови еталонів класів вдосконаленим базовим алгоритмом відсоток
правильної діагностики пацієнтів склав 71%; після побудови еталонів класів
декомпозиційним алгоритмом відсоток правильної діагностики пацієнтів склав
69%.
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СИТУАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Белинский В.С., Орловский Д.Л.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Одним из наиболее существенных факторов, которые определяют
эффективность деятельности предприятия, является ценовая политика на
товарных рынках. Цены обеспечивают предприятию запланированную
прибыль, конкурентоспособность продукции, спрос на нее [1].
Ситуационный подход внес большой вклад в теорию управления,
используя возможности прямого приложения науки к конкретным ситуациям и
условиям. Ключевым понятием ситуационного подхода является ситуация, т.е.
конкретный набор обстоятельств, которые в данное время сложились на
конкретном предприятии. Одно из направлений решения проблемных ситуаций
– ценовая политика организации, процессы ценообразования и возможность
использования методов стимулирования как для привлечения, так и для
удержания клиентов [2].
При этом важен выбор и обоснование как базовой цены, так и скидки. У
каждого значения цены есть свое допустимое отклонение – верхняя и нижняя
допустимая граница. «Коридор» цен устанавливается для устранения
нестабильности цен продажи товаров или услуг. Установив такой «коридор»,
можно считать, что, если новая расчетная цена попадает в установленный
«коридор», то менять уже назначенное значение цены продажи не имеет
смысла, и последующая продажа товара осуществляется по старой цене. Если
же определенная цена не попадает в значение ограничений, то необходимо
вернуться на этап обоснования выбора вида цены и скидки, и определения ее
базового значения. Далее выполняется определение значения цены на
выбранный товар с учетом вида цены, скидки и их предельных ограничений.
Для найденного значения цены товара рассчитывается уровень рентабельности.
Показатель рентабельности оценивает эффективность производства и расходов
на него. На завершающем этапе устанавливаем окончательной цену с учетом
возможных скидок при условии допустимого уровня рентабельности, или же
возвращаемся на этап выбора вида цены.
При этом необходимо отметить, что действительно эффективное решение
подобных задач в современных условиях возможно только при использовании
информационных технологий, обеспечивающих сбор, хранение и обработку
статистических данных, поддержку принятия управленческих решений.
Литература:
1. Майборода О. О. Стимулювання продажу товарів // Маркетинг в Україні. – 2001. –
№ 2. – С. 20-21.
2. Константинов Р. В. Математическое моделирование динамической игры в задаче
конкуренции предприятий // Кибернетика и системный анализ – 2004. – № 5. – С. 108-115.
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ ЛЕМАТИЗАЦІЇ ДІЄСЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Борисова Н.В., Оліфенко І.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Розробка системи автоматизованої лематизації є актуальною тому, що
процедура лематизації використовується для вирішення багатьох задач обробки
природної мови. Лематизація – це один з методів морфологічного аналізу,
метою якого є приведення словоформи до її основної словникової форми
(леми). У результаті лематизації від словоформи відокремлюються флективні
закінчення та утворюється основна форма слова (наприклад, для іменників – це
називний відмінок, однина; для прикметників – називний відмінок, однина,
чоловічій рід; для дієслів – інфінітивна форма).
У роботі розглянуто інформаційну систему автоматизованої лематизації
дієслів з відокремлюваними префіксами у німецькій мові. Складність розробки
та роботи такої системи полягає, по-перше, у тому, що відокремлюваний
префікс може знаходитися на відстані у декілька слів від дієслова, до якого він
належить, у кінці речення або у кінці простого речення у складі
складнопідрядного, а, по-друге, у тому, що відокремлюваний префікс може
частково або повністю змінювати значення дієслова, до якого він приєднується,
доповнювати, уточнювати його і т.п. Також при створенні інформаційної
системи, крім особливостей дієслів з відокремлюваними префіксами, необхідно
зважати на загальні правила та особливості формотворення дієслів у німецькій
мові, адже від їх врахування залежить правильність самої лематизації.
У якості математичного забезпечення інформаційної системи
використано модель формотворення природної мови, запропоновану
Пруцковим О.В. [1]. Вона розглядає генерацію будь-якої словоформи з певним
граматичним значенням як послідовність кінцевого числа прямих або
зворотних перетворень основи. Для вирішення задачі лематизації доцільно
застосовувати до словоформ зворотне перетворення. На базі цієї моделі
побудовано алгоритм процесу автоматизованої лематизації німецьких дієслів з
відокремлюваними префіксами, також до алгоритмічного забезпечення
інформаційної системи входить алгоритм знаходження дієслів з
відокремлюваними префіксами у реченнях.
Для створення інформаційної системи використано мову програмування
Java. Для здійснення перекладу дієслів підключено онлайн-перекладач Google
та електронний німецько-російський словник.
Література:
1. Пруцков А. В. Модели, методы и программы автоматической обработки форм слов
в естественно-языковых интерфейсах: дис. на соискание учен. степ. доктора техн. наук: спец.
05.13.11 – математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов
и компьютерных сетей / А. В. Пруцков. – Рязань: Рязанский государственный
радиотехнический университет, 2015. – 253 с.
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДСИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ
ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО СТАНУ
ДВИГУНА І ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ В УМОВАХ ITS
Волков В.П.1, Грицук І.В.1, Грицук Ю.В.2, Волков Ю.В.1
1
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків,
2
Донбаська національна академія будівництва і архітектури,
м. Краматорськ
В низькотемпературних умовах оточуючого середовища управління
процесом формування оптимального температурного стану охолоджуючої
рідини, моторної оливи, каталізатора системи нейтралізації відпрацьованих
газів двигуна внутрішнього згоряння і салону (кабіни) пасажирського
транспортного засобу (ТЗ) у процесах передпусковий і післяпускової теплової
підготовки та подальшої експлуатації може бути забезпечено застосуванням
комплексної системи комбінованого прогріву (КСКП) у складі теплових
акумуляторів (ТА) з теплоакумулюючим матеріалом з фазовим переходом.
Інформація для функціонування КСКП про технічний стан ДВС і ТЗ може бути
отримана за допомогою бортового інформаційного програмно-діагностичного
комплексу (БІПДК) ТЗ, який забезпечує дистанційний моніторинг технічних
параметрів в структурі ITS.
Протягом багатьох років на кафедрі ТЕСА ХНАДУ спільно з фахівцями
інших навчальних закладів розробляються і досліджуються складові КСКП
транспортного двигуна з ТА фазового переходу і БІПДК, ведуться роботи зі
створення програмного забезпечення, здатного об'єднати в своїх функціях
БІПДК, робоче місце діагноста (механіка) при виконанні дистанційного
моніторингу, діагностування і прогнозування стану (теплового стану) ТЗ в
умовах експлуатації, яке може легко бути адаптоване для роботи з віртуальним
підприємством в інформаційних умовах ITS. При формуванні системи
моніторингу, діагностування і прогнозування технічного стану ТЗ в умовах ITS,
виконуються відповідні етапи роботи, а саме визначення цілі прогнозування
контрольованих параметрів ДВЗ і ТЗ; визначення горизонтів прогнозу; вибір
однієї або декількох кривих, форма яких відповідає характеру зміни часового
ряду; оцінка параметрів обраних кривих; перевірка адекватності обраних
кривих прогнозованого процесу і остаточний вибір кривої; розрахунок
прогнозу у відповідному інтервалі часу; оцінка точності прогнозування та
наявність автокореляції випадкової складової. Метою прогнозування
параметрів ДВЗ і ТЗ є дослідження динаміки і виявлення виходів за допустимі
межі значень контрольованих параметрів у майбутньому. В залежності від
режиму роботи ДВЗ і ТЗ, визначається горизонт для прогнозу. У разі роботи в
складних експлуатаційних режимах, дуже важливо прогнозувати параметри на
короткі терміни. У випадку роботи ДВЗ і ТЗ в періодичному режимі необхідно
забезпечити отримання вимірювань не менше одного разу протягом одного
включення. При вирішенні завдань прогнозування параметрів в часі
застосовуються дослідні методи статистичного моделювання. Запропонований
підхід є доцільним в процесах експлуатації автомобільного транспорту.
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МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ ВОЛОГОСТІ ТА
ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ У ПРИМІЩЕННІ
1
Галайко С.С., 1Воловщиков В.Ю., 2Шапо В.Ф.
1
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків,
2
Національний університет "Одеська морська академія", м. Одеса
На сьогоднішній день розвиток технології призводить до того, що все
більше процесів, які раніше люди робили або контролювали самостійно,
автоматизується. Це відноситься і до процесів, що протікають в житлових
будинках. У кожній квартирі або будинку протікає безліч процесів, які
починають автоматизувати підсистемами АСУ «розумний дім». Дана система
дозволяє централізовано керувати більшістю процесів в будинку.
У роботі були розглянуті проблеми, вирішення яких забезпечується
підсистемами «розумного будинку». Так як на здоров'я і самопочуття людей
великий вплив мають такі показники, як рівень вологості і вуглекислого газу в
їх будинках, то особлива увага приділяється вирішенню проблеми контролю
цих показників. Показник вуглекислого газу регулюється вентиляційною
системою, в той час як рівень вологості - зволожувачем і осушувачем повітря.
Перераховані прилади спільно з вимірювальними пристроями і центром
управління, утворюють систему контролю рівня вологості і вуглекислого газу.
Дана система містить як апаратну, так і програмну частину. Оскільки реалізація
апаратної частини - це процес, який вимагає чималих ресурсів, то було
прийнято рішення в рамках даної роботи розробити програмну частину, яка в
подальшому може лягти в основу реальної системи.
Побудована математична модель дозволяє обчислити необхідний час для
регулювання розглянутих показників до заданої норми. Так як реальна система
є системою, що функціонує в часі, то для моделювання її поведінки була
побудована імітаційна модель. Це дозволило змоделювати роботу обраної
системи. На основі імітаційної моделі був побудований алгоритм контролю
рівня вологості і вуглекислого газу. Використовуючи побудований алгоритм,
було спроектовано і розроблено програмне забезпечення, яке є програмною
частиною системи контролю рівня вологості і вуглекислого газу. Дане ПО
дозволяє проводити експерименти над імітаційної моделлю системи з різними
вихідними даними.
Результати, отримані в даній роботі, в подальшому можуть бути
використані при розробці реальної системи управління вологістю і
вуглекислого газу як частини «розумного будинку».
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОИСКА
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА НА ОСНОВАНИИ ИХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА
Гордейчук В.В., Орехова Е.Л.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Эвристические алгоритмы широко используются для решения задач
высокой рассчитывающей сложности (задания, которые принадлежат классу
NP), то есть вместо полного перебора вариантов, который занимает
значительное время, а иногда технически невозможно, применяется
значительно более быстрый, но не достаточно обоснованный теоретически
алгоритм. В областях искусственного интеллекта, таких как распознавание
образов, эвристические алгоритмы широко используются также и из-за
отсутствия общего решения поставленной задачи. Разные эвристические
подходы применяются в антивирусных программах, компьютерных играх и т.д.
В среднем решение эвристическим методом будет стоить (T / 1000 + 0.05 *
E), где T - цена точного решения, а E - цена ошибки. Средняя разница в цене
решения точным и эвристическим методом (T - T / 1000 - 0,05 * E) = (19,98 * T E) / 20 = 0,999 * T - E / 20, то есть эвристика в среднем оказывается выгоднее
точного решения, если только цена ошибки не превышает двадцатикратную
цену точного решения.
Если же на выходе результат решения критически оценивается человеком,
то ситуация становится еще лучше: когда ошибка, выданная эвристикой,
оказывается достаточно малой, чтоб человек ее не заметил, цена этой ошибки
обычно намного ниже, а серьёзные ошибки будут отсеяны, значит, не зададут
существенного вреда. Ниже вы можете увидеть работу алгоритма эвристики
для задачи поиска потенциального клиента.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ «АВТОМОБІЛЬ-ДОРОГА» ДО
МОДЕЛЮВАННЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ
Грицук В.Ю.1, Грицук А.І.2, Грицук Ю.В.3
1
Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут», м. Харків, 2VSB-TechnicalUniversityofOstrava, м. Острава,
3
Донбаська національна академія будівництва і архітектури,
м.Краматорськ
В роботі розглядається можливість застосування комплексу «АвтомобільДорога» [1, 2] до моделювання аварійної ситуації, що є одним з важливих
елементів забезпечення безпечного використання транспортних засобів (ТЗ).
На першому етапі встановлюються умови руху ТЗ. Важливим елементом
для цього є встановлення фактичної інтенсивності руху. Нажаль, визначення
реальної інтенсивності руху на автомобільних дорогах практично не
проводиться, тому доводиться використовувати нормативну інтенсивність в
залежності від категорії дороги. Використовуючи коефіцієнти розподілу
інтенсивності по місяцях, днях і протягом доби визначається розрахункова
інтенсивність руху на досліджуваній ділянці дороги в конкретний період часу.
За розрахунковою інтенсивністю руху і фактичними результатами
вимірювання параметрів автомобільної дороги визначається щільність потоку
ТЗ. Знаючи марку (модель) ТЗ, в методиці визначається технічні (тягові) його
властивості: максимальна потужність двигуна; частота обертання колінчастого
валу; передавальне число головної передачі; передавальне число коробки
передач; радіус колеса, максимальна швидкість руху; власна маса ТЗ і його
вантажопідйомність; при наявності причепа (напівпричепа) – зчіпна вага. За
цими даними визначається передбачуваний динамічний фактор руху ТЗ.
За маркою ТЗ визначається тип гальмівної системи. Фактичний огляд
системи гальмування і покришок коліс ТЗ дозволяє виявити поправочні
коефіцієнти, що в свою чергу(разом з даними про реальний гальмівний шлях)
дозволяє визначити швидкість руху. Дані фактичної шорсткості і рівності
покриття спільно з тяговими властивостями ТЗ дозволяють перевірити
можливість руху ТЗ з передбачуваною швидкістю.
У разі наявності розбіжності значень необхідно враховувати й інші
фактори шляхом введення додаткових коефіцієнтів. Також траєкторія руху до
події (ДТП) і після дозволяє змоделювати можливі варіанти виникнення
аварійної ситуації.
Література:
1. Грицук Ю.В.Динамическая система «Автомобиль – Дорога»: моделирование и
анализ влияния дорожных условий/ Ю.В.Грицук, И.В.Шилин, И.В.Грицук // Инновации и
исследования в транспортном комплексе: Материалы III Международной научнопрактической конференции (4-5 июня 2015 г., г.Курган) – Курган, 2015. –Часть II. – С. 57-62
2. Грицук І.В. Комп’ютерне моделювання та аналіз системи «Автомобіль-Дорога»/ І.В.
Грицук, Ю.В. Грицук, М.В. Савенков, А.О. Завада // Комп’ютерне моделювання в освіті//
Матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару 24 квітня 2008 р. – Кривий Ріг:
КДПУ, 2008. – С.20-21.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ В IT ПРОЕКТАХ
Довбий А.Р.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Для управления IT проектами менеджерами в основном применяются
различные Agile-методологии. Каждая из методологий имеет свои
преимущества и недостатки, но можно выделить одно узкое место, которое
присуще всем гибким методологиям разработки программного обеспечения –
это управление требованиями[1].
Как правило, все действия по управлению требованиями в небольших и
средних компаниях выполняются менеджером проекта совместно с бизнесаналитиком. Основной проблемой в процессе управления требованиями
является сложность их отслеживания. Для решения данной проблемы
предлагается внедрить систему управления требованиями TraceCloud[2].
В данном программном продукте можно создавать бизнес требования,
функциональные требования, а также тест кейсы для проверки каждого из них.
Помимо этого, TraceCloud позволяет отслеживать все типы требований в
рамках проекта.
Процесс внедрения системы управления требованиями состоял из
нескольких этапов. Первым этапом после проведения исследования предметной
области было определение основных типов требований, которые должны быть
занесены в систему. Вторым этапом было непосредственное занесение
требований в систему и установка взаимосвязей между ними. Для просмотра
полученных результатов использовалась матрица трассировки.
В качестве примера была осуществлена трассировка для одной из
функций приложения при изменении требований заказчиком. В результате
было получено решение о том, что подобные корректировки повлекут за собой
дополнительные затраты на разработку и повторное тестирование приложения.
Сравнение процесса управления требованиями с использованием
программного средства TraceCloud и без него было представлено в виде
таблицы с оценкой по каждому критерию сравнения и соответствующими
весовыми коэффициентами.
В результате был получен вывод, что процесс управления требованиями с
использованием TraceCloud значительно эффективнее, поскольку позволяет
лучше реагировать на изменения в требованиях и принимать решения с
минимальными рисками для проекта.
Литература:
1. Вольфсон Б. Гибкие методологии разработки./ Б. Вольфсон. 2012. – 112 с.
2. Система управления требованиями TraceCloud [электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.tracecloud.com/
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ПРОГРАММНАЯ КОМПОНЕНТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГМЕНТОВ
РЫНКА НА ОСНОВЕ ВЕБ СЧЕТЧИКОВ
Драч В.С., Орехов С.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Основная тенденция развития современного рынка заключается в
переходе от локального маркетинга к глобальному. Это обусловлено тем, что
благодаря сети Интернет потенциальный покупатель получает больше
возможностей для выбора товара или услуги. Кроме того, формируется массив
информации о том, кто, где и когда купил или продал товар, способный
удовлетворить заданную потребность. Также благодаря новым технологиям
появляется возможность понять, а какой интерес в заданном регионе есть у
покупателей к тому или иному продукту. Одной из таких технологий является
ВЕБ счетчик установленный на сайте продавца товара или услуги.
В работе предложено использовать данные ВЕБ счетчиков для
визуализации интереса потенциальных покупателей к товару или услуги в
заданном регионе. Для этого на основе ВЕБ сервисов на платформе Google API,
Yandex API и Mail.ru API формируется база данных ежедневной статистики,
кто, когда и откуда интересовался конкретной страницей товара или группы
товаров в сети Интернет.
В результате формируется визуальный образ на основе технологии
Google Motion Chart, который отображает группу потенциальных покупателей в
том или ином регионе нашей страны (рис. 1).

Рисунок 1 – Результат визуализации данных с ВЕБ счетчика
На рисунке представлен пример визуализации рыночного сегмента
для рынка полимеров Украины. Предлагаемая программная компонента
позволяет показать динамику изменения спроса (количество пользователей,
заинтересованных в товаре), цены, демографию и другие маркетинговые
показатели, а также встраиваться в любую ВЕБ ориентированную платформу
на базе языков программирования РНР и Javascript.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ
ПОСТАЧАЛЬНИКА НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК
1
Іванова Д.В., 1Воловщиков В.Ю., 2Шапо В.Ф.
1
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків,
2
Національний університет "Одеська морська академія", м. Одеса
Робота будь-якого підприємства залежить від наявності матеріалів, які
надають йому інші організації. Діяльність з організації та управління
закупівлями направлена на те, щоб компанія отримала необхідні за якістю та
кількістю матеріали в потрібний час, в потрібному місці, від надійного
постачальника, своєчасно виконуючого свої зобов’язання, з гарним сервісом та
за вигідною ціною. Ця задача є достатньо трудомісткою за вирішення її в
ручному режимі. Автоматизація процесу дозволяє значно скоротити час
вирішення задачі вибору постачальника, формалізувати її, зробити її рішення
більш ефективним, не допускаючи впливу так званого людського фактору, стає
можливим спрощення вибору постачальника, закупівлі матеріалів, підвищення
якості, а також зниження витрат та витраченого часу на постачання матеріалів
від постачальника.
Однак існуючі системи вирішення задач постачання підприємства
стикаються з труднощами адекватної оцінки постачальників, прийняттю рішень
в умовах невизначеності, формалізації оцінок експертів, наданих в вербальній
формі та іншими проблемами. Займаючи час робітників, а також споживаючи
ресурси, система не дозволяє компанії стати більш конкурентоздатною та
необ’єктивно оцінює і в наслідок обирає постачальників, що в підсумку
призводить до великих витрат, придбання неякісної продукції несвоєчасно,
створюючи додаткові труднощі для підприємства.
Математичне забезпечення задачі вибору постачальника, що
пропонується у даній роботі, являє собою модель, що формалізує
безпосередньо процес вибору постачальника на основі експертних оцінок.
Експерти надають свої оцінки на основі методу Дельфі, який являє собою
декілька разове повторення анкетування, але цей метод враховує узгодженість
експертів, показником якої виступає дисперсійний коефіцієнт конкордації.
Після отримання узгоджених оцінок експертів за допомогою медіани Кемені
знаходять інтегральні оцінки підприємств-постачальників за кожним
показником. Аналіз предметної області показав, що у моделі доцільно
враховувати важливість параметрів підприємств. У зв’язку з цим у модель
додатково уведені вагові коефіцієнти для кожного параметра, що оцінюється.
Результати, що були отриманні в даній роботі, у подальшому будуть
використовуватися для розробки компоненти програмного комплексу
логістичної системи підприємства.
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ЛАТЕНТНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА
Калинбет А.В., Безменов Н.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Одной из самых распространенных форм представления знаний являются
естественно-языковые тексты. На сегодняшний день объемы таких знаний превосходят возможности человека самостоятельно анализировать и обрабатывать
их. Поэтому актуализируется необходимость в исследовании и разработке
новых подходов обработки данных. Сложность обработки указанных данных
заключается в том, что вычислительные машины легко обрабатывают формальные языки, подчиненные строгим и однозначным правилам построения, в отличие от естественных языков, смысл которых часто зависит от контекста.
Для обработки естественного языка вычислительная машина должна
справляться со следующими задачами: распознавать структуру текста и
извлекать его смысл. Латентно-семантический анализ направлен на решение
второй задачи и заключается в выявление скрытых (латентных) ассоциативносемантических связей между словами при помощи статистической обработки
больших наборов текстовых данных.
Процесс выявления латентных связей происходит путем сокращения
факторного пространства термы-на-документ, где термы – это слова или
комбинации слов, а документы – наборы текстов. Краткое описание алгоритма
латентно-семантического анализа можно представить в виде сингулярного
разложения матрицы исходных данных, которая представляет собой матрицу
термы-на-документы, описывающую набор данных, используемый для
обучения системы. Элементы этой матрицы содержат, веса, учитывающие
частоты использования каждого терма в каждом документе или вероятностные
меры, основанные на независимом распределении. Согласно теореме о
сингулярном разложении в самом простом случае матрица может быть
разложена на произведение трех матриц: A  U  S  V T ,
где матрицы U и V
– ортогональные, а S – диагональная матрица, значения на диагонали которой
называются сингулярными значениями матрицы A .
Особенность такого разложения в том, что если в матрице S оставить
только k наибольших сингулярных значений, то линейная комбинация получившихся матриц U lsa , S lsa будет наилучшим приближением исходной матрицы
~
~
T
A к матрице A ранга k : A  A  U lsa  S lsa  Vlsa . В результате полученная
~
матрица A содержит только k первых линейно независимых компонент
исходной матрицы A , отражает структуру ассоциативных
зависимостей,
латентно присутствующих в исходной матрице. Структура зависимостей
определяется весовыми функциями термов для каждого документа.
Таким образом, целью данного исследования является повышение
процессов качества поиска, обработки и анализа информации, содержащейся в
больших объемах естественно-языковых текстов.
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РАЗРАБОТКА БИБЛИОТЕКИ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ EVEXCHG
Кар И.Н., Шахновский Ю.С.
Национальный технический университет
"Харьковский политехнический институт", г. Харьков
При работе в интернет широко используется протокол tcp Его главное
функциональное достоинство состоит в том что он гарантирует доставку пакета
при возможных потерях и искажениях в сети. Это достигается за счет
механизма подтверждения прихода пакетов и повторной отсылки пакетов,
подтверждения на которые не пришли в заданный промежуток времени.
При современном подходе к созданию программных комплексов доступ к
которым обеспечивает Internet, расчеты ведутся на множестве расположенных в
сети вычислителей, что позволяет повысить надежность системы за счет
возможности альтернативного выбора узла.
Устоявшийся подход при решении таких задач – наличие вычислителей
выступающих в трех разных ролях. Первая роль – вычислители, принимающие
задания на работу. Вторая роль – вычислители, которые производят основные
расчеты. Поскольку для каждой задачи формируется свое множество
решающих ее вычислителей и необходимы свои правила обмена данными и
синхронизации, то вводятся вычислители в третьей роли называемые
брокерами сообщений.
Использование брокера сообщений имеет два недостатка. Во первых
снижается надежность системы поскольку брокер сообщений являться единой
точкой отказа. Во вторых за счет необходимости двух пересылок, первой
между отправителем и брокером сообщений и второй между брокером и
получателе снижается скорость обмена сообщениями.
Альтернатива использования брокера сообщений является применение
множественных рассылок пакетов, называемых мультикастом. Смысл
мультикаста в том, что один пакет принимает сразу несколько получателей.
Возникает проблема, связанная с тем что при использовании мультикаста
протокол tcp не работает. Для обеспечения надежности доставки пакетов при
мультикасте используется протокол PGM. Недостатком прокола PGM в
сравнении с tcp в том что он не гарантирует правильную сборку сообщений из
пакетов в том случае, если один из серверов потерял связь с сетью, а потом
восстановил.
Задача этого исследования – разработка надстройки над протоколом
PGM, устраняющей указанный недостаток. Задача решена в виде библиотеки
подпрограмм, доступных для использования в других проектах, требующих
высокой надежности передачи мультикастовых сообщений. Если предложенная
библиотека подпрограмм приобретет популярность, то следует ожидать
включения ее функционала в стандарт PGM.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ МАЛОЙ
АУТСОРСИНГОВОЙ IT-КОМПАНИИ
Кибиткин Т.Р.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
С развитием IT-отрасли в Украине, в больших и средних городах
появляется все больше мелких аутсорсинговых IT-компаний. Такие компании
рождаются как небольшие стартапы, и стремительно развиваются на
протяжении первых шести месяцев, но как только количество сотрудников
компании возрастает до 10 и более, а количество параллельных проектов до
15-20, у большинства компаний начинаю возникать трудности, которые в
большинстве случаев приводят к упадку и/или закрытию бизнеса. Среди них
стоит отметить отсутствие четко обозначенной стратегии дальнейшего
развития, неопределенность в разграничении обязанностей и ответственности
между сотрудниками, серьезные проблемы при их смене. Перечисленные
трудности в той или иной степени, связанны с отсутствием или
непрофессиональным построением модели бизнес-процессов компании.
Отсутствие формализованной модели – это первая и самая важная преграда для
развития и роста малого бизнеса в IT-сфере. Решению именно этой актуальной
проблемы и посвящена данная работа.
На первом этапе построения типовой модели бизнес-процессов была
проанализирована деятельность нескольких малых IT-компаний города
Харьков и определены основные направления их деятельности. К ним
относится разработка заказного программного обеспечения (как правило,
мобильные и веб-приложения), Интернет-маркетинг и услуги контент-студии.
Используя нотацию BPMN, были описаны основные бизнес-процессы,
относящиеся к данным направлениям деятельности, которые были дополнены
вспомогательными и управленческими бизнес-процессами для понимания всей
картины работы компании.
Разработанная модель бизнес-процессов «как есть» была подвергнута
тщательному анализу, в результате которого был сформирован перечень
рекомендаций по оптимизации существующих бизнес-процессов. Большинство
рекомендаций были направлены на организацию должным образом и
оптимизацию процессов управления компанией. В основу новой модели были
положены лучшие практики процессного и проектного управления.
Разработанная «эталонная» модель бизнес-процессов была дополнена
структурными и процессными регламентами.
Разработанная модель является достаточно универсальной и может быть
применима к любой IT-компании, работающей на рынке СНГ в сфере В2В.
Однако, внедрение типовой модели бизнес-процессов может потребовать от
большинства малых IT-компаний значительных структурных и процессных
изменений, которые в конечном итоге сделают управление компанией более
простым и понятным, и самое главное – эффективным.
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МОДЕЛЬ ЗРЕЛОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Копп А.М., Орловский Д. Л.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Архитектура предприятия – целостный набор принципов, методов и
моделей, который используется в проектировании и реализации
организационной структуры, бизнес-процессов, информационных систем и
технологий [1]. Данное определение не является единственным. Согласно
десятку различных определений, архитектура предприятия является и
инструментом, и процессом, и управленческой практикой.
TOGAF – распространенная методология развития архитектуры
предприятия, предлагающая готовый набор техник, инструментов и шаблонов –
архитектурный цикл ADM (Architecture Development Method). В TOGAF [2]
выделяют четыре домена архитектуры предприятия: бизнес-архитектура,
архитектура данных, архитектура приложений и техническая архитектура.
Запуск архитектурного проекта начинается с предварительной фазы цикла
(Preliminary). На данной фазе осуществляется оценка уровня зрелости текущей
архитектуры предприятия с помощью модели CMM (Capability Maturity Model).
Уровень зрелости является мерой способности организации к изменению, а
также позволяет определить последовательность шагов для соврешенствования
данной способности.
Благодаря данной оценке формируется модель развития архитектуры
предприятия, которая включает: текущее состояние архитектуры (as-is view),
будущее состояние архитектуры (to-be view) и план перехода из текущего
состояния в будущее (architecture roadmap, migration plan).
TOGAF определяет пять уровней зрелости архитектуры предприятия:
начальный уровень, архитектура в разработке, архитектура определена,
архитектура управляема, архитектура оптимизируется.
Для каждого уровня зрелости оцениваются ключевые возможности
архитектуры предприятия:
1) инфраструктура архитектуры (architecture framework);
2) процессы архитектуры (architecture processes);
3) управление архитектурой (architecture governance);
4) ценность архитектуры (architecture value);
5) стратегическое планирование (strategic planning);
6) планирование архитектуры (architecture planning);
7) организационная структура и навыки (organisation structure and skills);
8) управление связями заинтересованных сторон (communication and
stakeholder management).
Литература:
1. Lankhorst M. Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis.
Heidelberg: Springler, 2013.
2. TOGAF [Электронный ресурс] – Режим доступа к ресурсу: https://www.opengroup.org.
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ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ АКТИВНИХ ФІЛЬТРІВ
ДРУГОГО ПОРЯДКУ
Барило Г.І., Вірт В.В., Голяка Р.Л., Готра З.Ю., Кремер І.П.
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
Робота присвячена проблемі сигнального перетворення в сучасних
сенсорних пристроях. Основними вимогами до таких пристроїв є висока
чутливість, завадостійкість, мінімальне енергоспоживання та можливість
функціонування при однополярних низьковольтних (3 В і нижче) джерелах
живлення [1]. Одним з визначальних вузлів сигнальних перетворювачів, що
визначають вищезгадані вимоги, є фільтри [2]. В роботі розглянуті задачі
параметричної оптимізації активних фільтрів другого порядку на
мікропотужних Rail-to-Rail операційних підсилювачах (зокрема, AD8541/2/4).
Показано (як це, зокрема, представлено на рис. 1), що оптимізація
амплітудно-частотної (зверху) та імпульсної (знизу) характеристик активного
фільтра другого порядку (зліва) забезпечується вибором оптимального
значення параметрів кола від’ємного зворотного зв’язку (резистори R5, R6)
операційного підсилювача. В процесі модельних досліджень представляється
можливим знайти оптимальні значення кола від’ємного зворотного зв’язку, при
яких забезпечується вирівнювання амплітудно-частотної характеристики на
межі смуги пропускання та прискорення процесу встановлення сигналу.

Рис. 1. Приклад модельного дослідження параметрів фільтра при R5 = 0, 4k, 8k
Література:
1. Z.Hotra, R.Holyaka, T.Marusenkova, J.Potencki. Signal transducers of capacitive
microelectronic sensors // Electronika. Rzeszow. Poland. – № 8. -2010. P.129-132.
2. B. Mariappan; B. G. Fernandes; M. Ramamoorty. A novel single-stage solar inverter using
hybrid active filter with power quality improvement // 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON). – 2014. - PP: 5443 – 5449.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ КООРДИНАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ
ЛОГИСТИЧЕСКИМИМ СИСТЕМАМИ
Куценко А.С., Годлевский И.М.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
К особому классу крупномасштабных распределенных систем относятся
транснациональные, национальные и региональные логистические системы,
задачи формирования оптимальных программ развития которых включают:
выбор состава и размещение по территории производственных и транспортных
элементов системы с учетом динамики их функционирования и развития;
определение объемов и направлений транспортных потоков; распределение
ресурсов между элементами системы; формирование распределенной
организационной структуры управления.
Функции выше перечисленных систем и протекающие в них процессы
распределены, рассредоточены по подсистемам.
Одной из мало изученных и формализованных задач в области логистики
является задача формирования структуры и системы организационного
управления (СиСОУ) для распределенных логистических систем (РЛС) при
стратегическом планировании.
Согласно
[1]
основными
этапами
формирования
системы
организационного управления логистикой дистрибьюции являются:
1) конфигурирование логистической сети;
2) формирование участников сети цепочек поставок;
3) определение центров влияния и типов связей бизнес-процессов;
4) синтез вариантов иерархической организационной структуры;
5) формирование локальных задач и задач координации иерархической
системы управления РЛС;
6) оптимизация функционирования РЛС на основе межорганизационной и
межфункциональной координации;
7) принятие решения по выбору СиСОУ логистикой дистрибьюции на
основе формирования множества альтернативных вариантов.
В работе рассматривается структура модели координации трехуровневой
организационной системы управления цепочками поставок, включающей все
виды провайдеров.
Результаты исследований, приведенных в работе, являются основой для
формирования моделей и алгоритмов координации трехуровневой системы
организационного управления логистической системой дистрибьюции.
Литература:
1. Годлевский М. Д. Технология формирования системы организационного управления
логистикой дистрибьюции при стратегическом планировании / М. Д. Годлевский, А. А.
Станкевич, И. М. Годлевский // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –
2012. – № 4/3 (58). – С. 17-21.
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СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ
КОНЪЮНКТУРЫ ТОВАРНОГО РЫНКА
Лисицький В.Л., Нгуен М.Т.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
На этапе интеграции экономики Украины в рыночную среду
Европейского союза украинские предприятия должны стремиться укрепить
свои рыночные позиции, увеличеть объем прибыли за счет технического
перевоор, освоения и выпуска кому конкурентоспособной продукции.
Поэтому, актуальным является создание информационной системы,
обладающей
необходимыми
программным
обеспечением,
мощной
вычислительной базой, достоверной систематизированной базой данных,
реализущей науко-обоснованную информационную технологию (ИТ)
прогнозирования конъюктуры товарного рынка (КТР), включающую
формализованное описание функционирования ТР и возможные сценарии
развития территориальной системы (ТС).
Целью работы является повышение достоверности результатов
прогнозирования КТР путем использования имитационной модели
функционированию КТР. Создаваемая ИТ позволит пользователю работать с
данными о прошлых и текущем состояниях внутренней и внешней среды ТР,
строить временные ряды изменений характеристик функционирования ТР,
визуально анализировать тенденции изменения КТР, выделять трендовые
составляющие, предсказывать моменты смены направления тренда, задавать
траектории изменения сценарных параметров ИМ, отражающие влияния
возможных сценариев развития ТС[1]. Сценарий представляет собой
гипотетическую картину эволюции ТС в определенном разрезе, при
прогнозировании КТР рассматриваются три сценария: 1 – оптимистический; 2 –
пессимистический; 3 – наиболее вероятный. Первый сценарий определяет
возможную в будущем динамику изменения ТС в наиболее благоприятных
условия, второй – в наиболее неблагоприятных условиях. Третий сценарий
определяется системой предположений о реальных условиях будущего
развития ТС.
Реализация сценарного подхода позволит учесть влияния стратегического
климата на функционирования ТР путем задания тенденций изменения
сценарных параметров ИМ сформировать необходимый для предприятия
прогноз изменения конъюктуры нужного товарного рынка.
Литература:
1. Лисицький В.Л., Нгуен М.Т. Алгоритмическая Информационной Модель
Технологии Анализа И Прогнозирования Конъюнктуры Товарного Рынка: ВосточноЕвропейский Журнал Передовых Технологий, 3/3 (75) 2015. – с. 32
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ПРОБЛЕМА КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ
СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
Лютенко І.В., Андрєєв А.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У багатьох країнах світу сфера послуг, та її складова - готельні послуги є
однією з основ економіки. Дана сфера надає матеріальні та нематеріальні
послуги. В останнє десятиріччя в Україні ринок готельних послуг став активно
освоюватися середнім та малим бізнесом. Велика частина проблем, що існують
в готельній сфері послуг, обумовлена недоліками в управлінні підприємствами
готельного бізнесу. Сучасне управління не можливо уявити без етапу оцінки
якості готельних послуг. У свою чергу, якість послуг безпосередньо залежить
від якості ресурсів готельного комплексу.
На даний момент існує велика кількість інформаційних систем, що
використовуються для керування процесами або для оцінки послуг. Ті оцінки,
що надаються відображають задоволеність відвідувачів, що може бути
корисним для турагентів та потенційних відвідувачів готелю. Однак для
керівництва готелю, власників бізнесу та інвесторів більш цікавою є
комплексна оцінка якості послуг з урахуванням всіх складових частин, яка дає
можливість побачити «вузькі місця» або недоліки сфери надання готельних
послуг та вчасно їх ліквідувати.

Рисунок 1 – Схема, що відображає етапи оцінювання якості
Але жодна з існуючих інформаційних систем для готельного бізнесу –
OPERA Enterprise Solution, Epitome PMS, BIS-Rating, QIS, «Интеротель» - не
надає такої можливості. Тому вникає необхідність автоматизування процесу
отримання комплексних оцінок на різних етапах надання послуг на підставі
отримання та обробки даних з інших інформаційних систем, що
використовуються в готелі.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО И ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ВИДЕ СППР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
Лысенко А.С., Безменов Н.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Данная работа посвящена разработке информационного и программного
обеспечения для формирования портфеля инвестиционных проектов в пределах
установленной инвестиционной политики предприятия.
В рамках работы было разработано программное обеспечение в виде
системы поддержки принятия решений (СППР). Она включает визуальные
компоненты, которые реализуют пользовательский интерфейс и позволяют
обращаться к математической части. СППР - это интерактивная автоматизированная система, которая помогает пользователю использовать данные и
модели для идентификации и решения задач и принятия решений.[1, 2].
Также разработанная система позволяет оценить последствия
принимающих решений для эффективной инвестиционной деятельности, дает
возможность сформировать портфель проектов на базе выбранной
инвестиционной стратегии.
Модуль СППР состоит из блока оценки и выбора направлений
инвестиционной деятельности, оценки эффективности проекта, оценки риска
проекта, прогнозирования денежных потоков и формирования портфеля
проектов[3].
С помощью разработанной СППР лицо, формирует решение, имеет
возможность рассчитывать основные проектные показатели, прогнозировать
прибыль, в результате чего принимаются управленческие решения о
реализации проектов. То есть, СППР помогает оценить последствия
принимаемых решений для эффективной инвестиционной деятельности
предприятия. Вместе с этим система имеет возможность также самостоятельно
формировать инвестиционный портфель.
Литература:
1. Manuel Mora Forgionne – Making Support Systems / Guisseppi A. Gupta, Jatinder N.D.,
Forgionne, Manuel (Eds.) – New York: Idea Group Publishing, 2002.
2. Dr. Daniel J. Power – Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers. /
Dr. Daniel J. Power.– Reading: Greenwood Publishing, 2002.
3. Dr. Robert G. Cooper. Portfolio Management for New Product Development: Results of
an Industry Practices Study / Dr. Robert G. Cooper, Dr. Scott J. Edgett and Dr. Elko J.
Kleinschmidt.
–
Режим
доступа:
http://www.stagegate.com/resources_portfolio_boostinnovation.php – Дата обращения: 23 февраля 2015.
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TOWARDS EFFECTIVENESS ASSESSMENT OF DOMAIN MODELING
APPROACHES TO SOFTWARE DEVELOPMENT
Martinkus I.О., Gamzayev R.А., Tkachuk M.V.
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv
Domain-driven software development is the collection of principles and
schemes that help developers to create effective software solutions, especially with
usage of different domain models (DM) [1]. Nowadays there are a set of domain
modeling approaches (DMA), which differ each other in the type of model’s
components to be reused. Most popular approaches to build DMA are JODA (Joint
integrated Avionics – object oriented domain analysis) and ODM (Organizational
Domain Modeling), and it is important to have some methods to assess their
effectiveness with respect to appropriate criteria.
To apply DMA in software development it is needed to perform some steps.
First one is a domain requirements specification, and it can be represented with user
stories [2]. Next step in DMA elaboration is a usage of appropriate CASE-tools,
which also are quite varied in their features. One of the main important such a feature
is a possibility to generate so-called “code-framework”, which is a collection of
appropriate classes to implement DM. This target source code can be automatically
changed according to DM changes, and a structural complexity of this code can be
considered as effectiveness indicator of an appropriate DMA effectiveness. To
calculate this parameter in quantitative way the appropriate metrics have to be
applied, and they can be calculated
Metrics
EMF / Actifsource automatically with special CASE-tool.
ODM
/ JODA
To test this approach two CASE-tools:
WMC
44.1
10.6
Actifsource (for JODA) and EMF (for
ODM) have been chosen. After creating two
McCabe
2,0
1,0
different domain models and getting their
Cyclomatic
“code-framework” we have calculated the
Complexity
appropriate metrics values (see the given
Coupling
8.6
9.5
Table). Taking into account these results we
Between
make conclusion that finally domain
Objects
modeling
with JODA-approach and
Abstractness 0.3
0.25
Actifsource - tool is more effective because
Instability
0.6
0.57
of the lower structural complexity.
In future we are going to elaborate an integral estimation criterion for DMA
effectiveness, which is supposed to combine all these metrics.
References:
1. Eric Evans. Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software 1st
Edition. - Prentice Hall, 2003. - 560p
2. S.W.Ambler “Agile/Evolutionary Data Modeling: From Domain Modeling to Physical
Modeling” http://agiledata.org/essays/agileDataModeling.html#DisasterStrikes
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ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ, ЇХ ВИЯВЛЕННЯ
ТА ДІАГНОСТУВАННЯ
Машейко Г.О., Орловський Д.Л.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Для того щоб оцінити діяльність клієнта і мати можливість виявити
проблемну ситуацію потрібно сформувати систему показників діяльності
клієнтів та споживачів. Найбільш ефективною управлінською технологією, що
допомагає вирішити вказане завдання, є збалансована система показників. Цілі
і показники цієї системи формуються залежно від світогляду і стратегії кожної
конкретної компанії і розглядають її діяльність за чотирма критеріями:
фінансовому, взаємовідносинам з клієнтами, внутрішнім бізнес-процесам, а
також навчанню і розвитку персоналу [1]. Тому для вирішення поставленої
задачі експертами була сформована базова множина показників діяльності
клієнтів та споживачів.
Проблемною ситуацією ми будемо вважати суттєве відхилення
фактичного значення показників від запланованого. Тому для кожного клієнта і
за кожним показником призначається планове значення показників, верхню і
нижню межу. Наглядний приклад побудови планових і фактичних траєкторій
діяльності клієнта по одному з показників представлений на рисунку 1.

Рисунок 1 - Приклад побудови планових і фактичних траєкторій
При цьому вихід фактичного значення за межі означає, що виникла
проблемна ситуація та з'явилась необхідність проведення діагностування стану
клієнта для визначення його стану та застосування відповідних йому
управлінських рішень.
Література:
1. Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / К. С.
Роберт, Д. П. Нортон. – М.: – ЗАО «Олимп-Бизнес». 2003. – 304 с.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТІВ ПРИ
РОЗПОДІЛЕНІЙ РОЗРОБЦІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА
ОСНОВІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
Мельник Ю.В., Годлевський М.Д.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Пропонується метод вибору виконавців проектів при розподіленій розробці
програмного забезпечення, який базується на багатокритеріальній оптимізації.
Цей метод дозволяє на основі оцінок кандидатів по часу, фінансам та якості
обрати таких виконавців, що найбільш ефективно забезпечать досягнення цілі
проекту.
В якості основи для побудови математичної моделі використовується
трикутник управління проектами. В основі трикутника лежить поняття
конкуруючих обмежень: по часу, фінансам та якості (існують також варіанти,
де замість якості є зміст проекту). Задачею менеджера проекту є проблема
балансування трьох аспектів трикутника (часу, фінансів та якості) задля
досягнення успіху.
Формально задачу балансування трикутника управління проектами можна
представити як задачу багатокритеріальної оптимізації:
,
,
,
де T – час на закінчення всього проекту, F – агрегована фінансова оцінка
всього проекту, Q – агрегована якість всього проекту, X – матриця керуючих
змінних.
Приведене визначення функцій T, F та Q на основі вхідних даних, оцінок по
часу, фінансам та якості кожної роботи для кожного виконавця. Ці дані можуть
бути отримані за допомогою методів експертної оцінки, моделей оцінки
проектів по розробці ПЗ (COCOMO, FP), статистичних даних тощо.
Отриману задачу можна вирішити за допомогою багатьох методів
багатокритеріальної оптимізації, наприклад, теореми Гермейера. Приведене
вирішення задачі за допомогою цієї теореми, що включає перетворення задачі з
задачі нелінійного програмування в задачу лінійного програмування.
Таким чином, в результаті виконання даної роботи був розроблений метод
підтримки прийняття рішень, що дозволяє провести вибір виконавців кожної із
робіт у проекті на основі оцінок часу, фінансів та якості. На виході методу
отримується задача багатокритеріального оцінювання, яку можна вирішити
одним із існуючих математичних методів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ОСНОВІ ПАРАДИГМИ
«КАРТА РИНКУ»
Нестеренко І. С., Орєхов С.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Аналізуючи ринкові дані про результати продаж з 2000 року, можна
відзначити, що спостерігалася стійка позитивна динаміка розвитку як світового,
так і українського ринку полістиролу. Тому виробники полімерних виробів
безперервно вирішують актуальну задачу моделювання цінових операцій в часі.
Як цінову операцію вони розглядають процес встановлення ціни на полімер
шляхом перемов.
Розв’язання даної задачі, в першу чергу, пов’язано з розробкою
програмного забезпечення, яке допомагаю обробляти ринкові дані та
моделювати ринкові ситуації і операції щодо визначення ціни на полімери.
Об’єктом дослідження даної роботи є процес побудови парадигми «карта
ринку» на основі збору даних із ринку. Предметом дослідження – програмне
забезпечення для дослідження цінових операцій ринку полімерів, що
ґрунтуються на парадигмі «карта ринку».
На вхід програмного забезпечення подається набір параметрів, а саме: дата
початку дослідження, кінцева дата дослідження, вид полімеру, ціна на певний
полімер у певному регіоні, середня ціна на товар у регіоні. На виході
програмного забезпечення необхідно отримати побудовану карту ринку. На
основі асортиментної карти (яка включає дані про об’єм випуску заданої марки
полістиролу, виробника, джерело інформації тощо) отримати карту ринку, яка
відображає можливі зв’язки між виробником та споживачем полістиролу.

Рисунок 1 – Побудова карти ринку полістиролу
В роботі запропонована схема вирішення, яка визначає, що такий
інструмент як карта ринку впливає не тільки на прибуток підприємства, а й на
стратегію поведінки підприємства на ринку в найближчий перспективі.
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РОЗРОБЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ
СТАБІЛІЗАТОРА ГОЛОВНОГО СВІТЛА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
Ніконов О.Я., Баранова В.О.
Харківськийнаціональний автомобільно-дорожній університет,
м. Харків
В роботі розглянуто систему повороту і стабілізації головного світла
транспортного засобу (ТЗ). Стабілізатори головного світла ТЗ представляють
собою спеціальні системи автоматичного керування, які призначаються для
повороту на ціль освітлення і збереження (стабілізації) заданого освітлення при
коливанні ТЗ, що рухається. Розроблена система стабілізації головного світла
ТЗ, конструктивно-функціональна схема якої приведена на рисунку 1,
складається з наступних основних елементів:датчика кута рульового колеса
(ДКРК), датчика кутової швидкості (ДКШ), датчика нахилу кузова(ДНК),
датчика кута повороту фари (ДКПФ), електронний блок керування (ЕБК), CANшина, виконавчий двигун в горизонтальній площині повороту (ВДг),
виконавчий двигун у вертикальній площині повороту (ВДв).

Рисунок 1 – Конструктивно-функціональна схема стабілізатора головного
світла ТЗ
Регульованою величиною системи є кут повороту фари  фг в
горизонтальній площині та  фв у вертикальній площині.
У системах стабілізації головного світла здійснюється не тільки зміна
напрямку вісей датчика кута, але й як правило, передбачається режим повороту
безпосередньо дією на входи виконавчих приводів системи при відключених
датчиках.
Системи стабілізації головного світла ТЗ забезпечують зменшення
амплітуд горизонтальних кутових коливань фари у 10-12 разів, а кутових
швидкостей цих коливань у 3-4 рази.
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КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ МЕБЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Партас В.К., Мелешко Я.A.
Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова,
г. Николаев
Основой деятельности любого предприятия является не только
привлечение новых клиентов, но также и удержание существующих. Обычно
заинтересованность клиента поддерживается определенными льготами по
оплате услуг [1]. Однако немаловажным является повышение качества услуг и
продукции, а также предложение новых видов сервиса.
В сфере мебельного производства вполне успешно функционируют
предприятия, ориентированные на предоставление услуг и поставке материалов
для изготовления мебели. Обладая современными производственными
средствами,
предприятия
обеспечивают
качественное
выполнение
технологических операций: порезка листовых материалов на пильных центрах,
изготовление деталей произвольной формы, сверловка, фрезеровка, облицовка
кромок. Клиентами являются множество малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на изготовлении
мебели.
Существенные затраты производительного рабочего времени клиента и
большое количество менеджеров, оформляющих заказ – характерные черты
традиционной организационной схемы обслуживания, в основу которой лежит
обязательное присутствие клиента для подтверждения и оплаты заказа. В
данной работе предлагается концепция трехзвенной информационной системы
(ИС) удаленного обслуживания клиентов, способной сократить трудовые
ресурсы и снизить себестоимость предоставляемых услуг.
Первое звено ИС, построенное по схеме клиент-сервер, предназначено
для приема заказа и может быть реализовано в виде web-приложения,
предусматривающее ввод данных и сохранение заказа в базе данных (БД).
Второе звено ориентировано на обработку заказа: расчет карт раскроя,
определение стоимости материалов и работ. Реализация этого звена возможна
на основе облачных технологий для обеспечения достаточного количества
ресурсов при выполнении расчетов модулем автоматизированного раскроя [2].
Третье звено представляется в виде взаимодействия системы управления
производством и облачной БД для оптимизации и планирования
производственного процесса.
Литература:
1. Возвращение клиентов с помощью автоматизированной системы [Электрон-ний
ресурс]. – Режим доступа: http://www.crmonline.ru/phparticles/show_news_one.php?n_id=872
2. Партас В.К., Кошман М.А. Механизмы облачных вычислений в системах
автоматизированного
проектирования.//Матеріали
міжнародної
науково-технічної
конференції «Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика». – Миколаїв: НУК, 2012.-240с.,
стор. 116-119
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЙРОСЕТЕЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МОДУЛЯ
СТАТИЧЕСКОЙ ЭКОСИСТЕМЫ В UNITY 3D
Потапенко Ю.А., Безменов Н.И., Дворник К.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе рассмотрены способы создания игрового уровня для помощи
дизайнеру игровых приложений. Дизайнер уровней постоянно сталкивается с
проблемой, состоящей в том, каким образом расположить объекты в игровом
редакторе. Хаотично расположенные объекты не выглядят реалистично и
вводят в заблуждение игрока [1]. Существует два способа создания игрового
уровня: процедурный и ручной. Эти способы обладают своими недостатками и
преимуществами. Поэтому для субъективно лучшего результата необходимо
объединить эти методы.
Целью данной работы является разработка модуля статической
экосистемы для создания игровых приложений в Unity 3D, который позволит
дизайнерам программно располагать произвольное количество объектов в
игровом мире. Инновационной особенностью создаваемого модуля станет
использование нейросети в качестве обучаемой системы. Дизайнер сможет
собственноручно создавать правила расположения на основе данных о
нескольких объектах. Затем обученная нейросеть сможет применить
полученные правила для расположения большого количества произвольных
объектов (рис 1).

Рис.1 – Пример экосистемы, созданной с помощью нейросетей
для игры Skyship Aurora
Литература:
1. Флеминг Б. Фотореализм. Профессиональные приемы работы /Билл Флеминг; пер. с
англ. – М. : ДМК, 2000. – 384 с.
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МОДИФИКАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ПОИСКА
ГАМИЛЬТОНОВА ЦИКЛА НА ГРАФЕ
Прокопенков В.Ф.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Для оптимальной постановки задачи поиска гамильтонова цикла нет алгоритмов
P-сложности. Такие алгоритмы за раз находят только одно и неоптимальное решение.
Сложность решения задачи поиска гамильтонова цикла на графе из вершин равна
, именно столько вариантов решений нужно перебрать. Альтернативой
являются генетические алгоритмы. Они используют случайный подбор,
комбинирование и вариацию решений аналогично естественному отбору.
Генетическая схема использует исходную популяцию хромосом, из которой на
каждом цикле производятся новые хромосомы. Лучшие из них образуют новую
популяцию следующего цикла. В производстве хромосом участвуют родительские
пары, которые скрещиванием и мутацией производят два потомка. В итоге такая
схема даёт множество решений, а качество результата зависит от размера и
разнообразия начальной популяции, количества хромосом отбираемых для новой
популяцию и количества циклов генерации. В отличие от известных применений
генетической схемы для этой задачи предлагается изменить формат представления
хромосомы, и отказаться от принудительной мутации. Структуру хромосомы будем
представлять последовательностью генов. Ген – это пара чисел
: – номер
вершины графа, – индекс в списке её последователей (определяет следующую
вершину в цепочке цикла). Так, в полном графе из вершин (обозначены от 0 до 9)
хромосомы
и :



при «механическом» скрещивании дают новые базовые хромосомы

и

:


 

которые не являются допустимыми решениями –
и
содержат лишние
вершины, соответственно, и . Эта проблема обычно решалась
одновариантной коррекцией. При большом и при мощности этих множеств больше
1, для каждой хромосомы
и
имеем более одного потомка:

 
 
 
 
 

Предложенным способом, без использования принудительной мутации, в графе
с количеством вершин =10, при случайной генерации начальной популяции
размером 100 хромосом, при 50% отборе лучших хромосом для новой популяции,
оптимальное решение было получено за 7 циклов за время 0.0714 сек.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ МЕРЕЖІ ТОРГІВЕЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Резнік Д.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Різноманітність форм і методів взаємодії учасників ланцюгів постачання
харчової промисловості, нестаціонарність транспортних і виробничих циклів
породжують безліч способів транспортного обслуговування в різних галузях
промисловості. Проблема знаходження оптимальної конфігурації логістичної
мережі є дуже актуальною, бо успішне розв’язання цієї задачі дозволить
суттєво зменшити витрати на транспортування продукції та зменшить час,
необхідний для цього. Різні варіанти маршрутизації відзначалися в [1], де були
представлені 9 варіантів транспортного обслуговування споживачів. Класична
задача маршрутизації передбачає, що кожен маршрут починається і
закінчується на складі. Однак в деяких випадках вигідніше провести
дозавантаження на маршруті, без повернення на склад, за допомогою
додаткових транспортних засобів (пристроїв) [2].
В даній роботі розглядається дворівнева система доставки продукції
автотранспортними засобами. Була розроблена економіко-математична модель
задачі, яка зводиться до мінімізації суми загального відстані доставки. В моделі
задачі враховані наступні обмеження: кожен клієнт має точно одного
наступника, кожний додатковий пристрій буде мати як мінімум одного
приймача, обмеження балансу потоку,обмеження кількості використовуваних
автомобілів в день, обмеження часу обслуговування, обмеження часу
повернення автомобіля на склад, обмеження на завантаженість автомобіля
перед відвідуванням певного пункту та інші.
Для реалізації економіко-математичної моделі була розроблена програмна
система з архітектурою товстий клієнт із використанням веб-сервісу
GMap.NET. Програмна система надасть змогу користувачеві розрахувати
витрати на постачання продукції до кінцевих пунктів для обраного варіанту
конфігурації логістичної мережі. Також програмна система дозволить отримати
рекомендації щодо оптимального місцезнаходження головного складу
підприємства на основі місцезнаходження кінцевих пунктів постачання
продукції.
Література:
1. Тюрин, А.Ю. Модели транспортного обслуживания в цепях поставок пищевой
промышленности / А.Ю. Тюрин. –К.: Вестн. КузГТ №4, 2011 – С. 89-92.
2. Angelelli E. The Periodic Vehicle Routing Problem with Intermediate Facilities / E.
Angelelli, M.G. Speranza - European Journal of Oper. Res, 2002. – P. 233-247.
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АНАЛИЗ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В ВУЗАХ
Решетняк Н.В.
Харьковский электромеханический техникум
транспортного строительства, г. Харьков
До сих пор во многих учебных заведениях документы, отражающие ход
учебного процесса, формируются и хранятся в виде бумажных каталогов с
различными списками, картами, сведениям, отчетами и т. п.
Современные автоматизированные информационные системы (АИС)
позволяют решить эту проблему и обладают, как правило, следующим
функционалом: управление контингентом учащихся; планирование учебного
процесса; учет текущей успеваемости и посещаемости; расчет стипендии;
формирование расписания; электронный документооборот. Анализ рынка таких
систем показывает, что на нем присутствуют, как коммерческие версии,
созданные независимыми производителями, так и системы, разработанные
непосредственно в ВУЗах.
К первой группе, в частности, относятся: “Автоматизированная система
управления учебным заведением” ООО НПП "МКР", программное обеспечение
«Автоматизированная система управления «Высшее учебное заведение»
(разработанное в НИИ прикладных информационных технологий и
рекомендованное Министерством образования для внедрения в ВУЗах),
программное обеспечение ЧП "Политек-СОФТ" и др.
В то же время во многих крупных ВУЗах функционируют собственные
разработки подобных систем. К ним относятся: информационно-аналитическая
система управления ВУЗ "Университет" Херсонского государственного
университета; автоматизированная база данных Центрального института
последипломного педагогического образования; средства автоматизации
управления учебным заведением, действующих в НУ "Львовская политехника"
и ЛНУ имени Ивана Франко; АИС "Электронный университет", созданная в
Хмельницком
национальном
университете;
комплексная
система
автоматизации управления учебным процессом, разработанная в Львовском
институте банковского дела Университета банковского дела, г. Киев.
К недостаткам информационных систем, созданных независимыми
разработчиками, можно отнести их избыточную универсальность, сложность
настройки, громоздкий и непонятный интерфейс. Как положительные признаки
можно отметить хорошую документированность и сервисную поддержку,
широкий набор функциональных возможностей информационных систем.
АИС индивидуальной разработки, как правило, менее устойчивы, больше
зависят от персонального сопровождения своими разработчиками, хуже
документированы. Тем не менее, они точнее соответствуют специфическим
условиям и требованиям конкретного ВУЗа.
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МОДЕЛЬ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ
МАНЕВРУВАННЯ ПОТУЖНІСТЮ РЕАКТОРА ВВЕР-1000
СЕВЕРИН В.П., НІКУЛІНА О.М., ЛЮТЕНКО Д.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Атомні електростанції з ядерними реакторами ВВЕР-1000 генерують
значну частку електричної енергії України та експлуатуються в режимі
стабілізації потужності атомного енергоблоку, хоча внаслідок невідповідності
між генеруванням і споживанням електричної енергії упродовж добового циклу
актуальна проблема маневрування потужністю енергоблоку. При зміні
потужності реактора необхідно одночасно контролювати швидку зміну
багатьох нейтронно-фізичних і технологічних параметрів, що призводить до
необхідності модернізації діючих енергоблоків АЕС шляхом створення системи
автоматичного управління потужністю енергоблоку у маневрених режимах.
Мета доповіді полягає в представленні моделі системи автоматичного
управління для маневрування потужністю реактора ВВЕР-1000.
Проаналізовано притаманні ВВЕР-1000 внутрішні збурення, що
впливають на сталість реактора: температурний ефект реактивності,
потужнісний ефект реактивності, ефект реактивності від отруєння йодом і
ксеноном. Кількісною мірою сталості реактора є аксіальний офсет –
технологічна характеристика рівномірності енерговиділення. Для ефективного
та безпечного керування потужністю енергоблока в режимі маневрування
необхідно створити систему автоматичного управління, яка буде враховувати
властиві реактору ВВЕР-1000 внутрішні збурення, дозволить зменшити
відхилення аксіального офсету та забезпечити сталість реактора. Представлена
багатозонна математична модель реактора ВВЕР-1000 з зосередженими
параметрами як об’єкта автоматичного управління. Активна зона реактора
поділена по висоті на 10 зон з зосередженими параметрами. Відмінність між
зонами полягає в різних початкових умовах та значеннях теплогідравлічних
параметрів. Модель кожної зони складається з типових блоків: точкова модель
нейтронної кінетики реактора; модель нагріву теплоносія; модель нагріву
твелів; модель ефекту реактивності від отруєння ксеноном; модель
температурного ефекту реактивності; модель потужнісного ефекту
реактивності; модель теплової потужності; модель впливу регулюючої групи
органів регулювання системи управління та захисту; модель борного
регулювання. Температура теплоносія на виході з однієї зони дорівнює його
температурі на вході в наступну зону. Модель реактора доповнена рівняннями
регуляторів та приведена до відносних змінних стану. Розраховано аксіальний
офсет як кількісну міру сталості реактора.
Розроблена багатозонна модель реактора дозволить контролювати зміну
основних технологічних параметрів реактора ВВЕР-1000, таких як теплова
потужність, значення температури теплоносія на вході та виході з активної зони
реактора, температуру твелів по висоті активної зони реактора.
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СУЧАСНІ АРХІТЕКТУРИ ТА МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Слепченко О.П.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Важливою задачею подальшого розвитку інформаційного суспільства та
поступової трансформації в суспільство знань є розробка та впровадження
технологій
електронної
взаємодії
(інтероперабельності)
складних
інформаційних систем (System of Systems, Ultra-Large-Scale Systems, Digital
Social Innovation Ecosystem). Розробка та впровадження архітектур та моделей
забезпечення інтероперабельності дозволяє суттєво посилити синергетичний
ефект від спільної діяльності в різних сферах (державне управління, оборона,
освіта, охорона здоров'я, енергетика та інші) та сприяє впровадженню таких
сучасних підходів до управління складними системами як "Цілісний уряд"
(Whole of Government), "Глобальні системи бойового управління" (C4ISR),
"Потрійна спіраль"(Triple Helix), "Розумне місто" (Smart City).
В роботі розглянуті питання запровадження світового та європейського
досвіду з питань архітектур та моделей забезпечення інтероперабельності.
Загальноєвропейська стратегія EIS (European Interoperability Strategy) та
рекомендації EIF (European Interoperability Framework) є основою для розробки
національних рекомендацій NIF (National Interoperability Framework).
Європейська еталонна архітектура системи електронної взаємодії EIRA
базується на використанні архітектурного, модельно-орієнтованого та сервісорієнтованого підходів, методології TOGAF та мови моделювання ArchiMate
[1]. Передбачені чотири рівня інтероперабельності (правовий, організаційний,
інформаційно-семантичний, технічний). Системи комплексної оцінки рівня
ефективності електронної взаємодії використовують наступні моделі: LISI,
OIM, EIMM, GIMM, IMM (Interoperability Maturity Model) [2].
В роботі запропонована реалізація системного та архітектурного підходів
до управління процесами забезпечення інтероперабельності складних
соціально-технічних систем в Україні з урахуванням рекомендацій EIS, EIF,
EIRA, IMM, методології TOGAF, методології розробки архітектур ADM, мови
моделювання ArchiMate. Також необхідно організувати дворівневу систему
управління інтероперабельністю, використовувати теоретичні основи системної
інженерії складних систем (System of Systems Engineering) та інтегровані
технології системного аналізу (SWOT і PEST-аналіз, метод аналізу ієрархій,
когнітивне моделювання), стандарти ISO (ISO 42010, ISO 15288, ISO 33010) та
звіди знань (Body of Knowledge) SEBOK, EABOK, BIZBOK, SWEBOK.
Література:
1. European Interoperability Reference Architecture (EIRA). Version v0.9.0. 8 June 2015.
https://joinup.ec.europa.eu/site/eia/EIRA/EIRA_v0.9.0_beta/EIRA_v0.9.0_beta_overview.pdf
2. Interoperability Maturity Model. IMM Documentation. Version v1.0. 31 March 2015.
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/imm_guideline_and_definitions.pdf
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AN ADAPTIVE PROTOTYPING APPROACH TO QUALITY-AWARE
SOFTWARE DEVELOPMENT
Tkachuk M.V., Pekhulia Y.I.
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv
To increase a quality of software development in different application domains
the prototyping approach can be used, which supposes to answer the following
question: how to form effectively a collection of already existing reusable software
components taking into account some predefined system requirements (SR),
especially software performance and reliability?
In order to solve this problem the adaptive macro-designing technology for
component-based software solutions (CBSS) can be applied [1], and its general
workflow is shown in Figure 1. This approach includes the 5 operational blocks,
which perform the following tasks: the block PREPARE
transforms the initial nonfunctional SR
in a set of target properties; the block
BUILD allows to construct a first system
prototype using some components,
design
patterns
and
reference
architectures from Repository; the block
CONFIG provides the setting of variable
target properties to desirable values; the
block EXECUTE makes the given
prototype running in order to get some
unknown
parameters;
the
block
ANALYSE estimates their obtained
Fig. 1 – Conceptual scheme
values, and if they satisfy
the predefined target properties, then an appropriate prototype can be recognized as a
final CBSS. To estimate the quality of an elaborated CBSS the integrated criteria has
N

to be used, which is defined in the following way: Qtotal   ki qi , where
i 1

k i is a

weighting coefficient of an appropriate local quality attribute qi , where i 1, N  ,
and N is a number of these attributes.
List of literature:
1. Tkachuk M. Towards Prototyping-based Technology for Adaptive Software Development
/ M. Tkachuk, A. Zemlanoy, R. Gamzayev // R. Kashek et. al. (Eds.): UNISCON 2008, LNBIP 5:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008. – pp. 508-518.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СБОРА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ВЕБ-СТРАНИЦЫ
Чучалина А.П., Шахновский Ю.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Сбор статистики необходим для дальнейшего анализа с целью развития
сайта: развитие функциональности на основе тенденций в поведении
посетителей, оценка эффективности рекламный кампаний в интернете,
выявление проблемных мест в структуре.
Статистика посещаемости разделов и веб-страниц сайта позволяет
понять: количество просмотренных веб-страниц, географию посетителей,
время, проведенное на веб-странице посетителем, переходы между вебстраницами, аудиторию сайта (случайные, постоянные посетители).
Существует два основных технических способа сбора статистических
данных. Первый и традиционный метод, анализ лог-файла: статистика
считывается из лог-файлов, в которые веб-сервер записывает запросы от
браузера - так называемый «off-site» сбор данных. Второй метод («on-site» сбор
данных) - добавление тегов на страницу, которые с помощью JavaScript,
отправляют запросы на специальный сторонний сервер сбора статистической
информации всякий раз, когда страница отображается или, например, когда
происходит щелчок мыши. Также существуют смешанные типы сбора
статистики.
Часто, для «on-site» сбора данных при отправке статистики на сторонний
сервер используется технология AJAX. Недостатком технологии AJAX
является необходимость тратить время и сетевой трафик на открытие/закрытие
сокета при отсылке каждого сообщения. Если заменить AJAX на технологию
WebSocket, которая держит соединение клиент-сервером постоянно открытым,
то этот недостаток отсутствует. Платой за такой выбор является невозможность
использования этого приема для сервера обслуживающего большое количество
пользователей, потому что много одновременно открытых сокетов перегрузят
сервер.
Была разработана библиотека программ для отправки статистических
данных через протокол WebSocket, который применяется для обмена
сообщениями между браузером и веб-сервером в режиме реального времени
позволяющий экономить трафик, например для мобильных сайтов.
Литература:
1. Яковлев А.А. Довжиков А.А. Веб-аналитика: основы, секреты, трюки. — СПб.:
БХВ-Петербург, 2009. — С. 272.
2. Шестаков В. С., Сагидуллин А. С./ Применение технологии WEBSOCKET в WEBприложениях технологического назначения.
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СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ ИЕРАРХИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
СИСТЕМАХ
Шевченко С. В., Кисель А. Я.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Распределенность современных производственных систем является
признаком организации эффективного производства и потребления товаров и
услуг массового спроса. При использовании иерархического управления в
таких системах можно достичь требуемой адекватности процессов
производства, распределения и потребления результатов производства и
внешних факторов. Таким образом, формирование задач управления, их
распределение между уровнями и согласование полученных решений при
функционировании распределенной производственной системы является
необходимым условием эффективности ее деятельности.
Организация иерархического управления на основе современных
информационных технологий позволяет использовать в составе процессов
управления процедуры искусственного интеллекта
Суть обсуждаемой проблемы заключается в следующем. В современных
условиях значительно возрастает значение эффективности управления
динамическими производственными системами при изменениях внешних и
внутренних факторов. Эти обстоятельства особенно важны для промышленных
предприятий, функционирующих в рыночной среде при значительных
колебаниях спроса, использовании энергоемких ресурсов и различной
инерционности изменения состояний объектов управления. Обеспечение
эффективности управления предполагает формирование многоуровневой
системы взаимосвязанных задач управления, решение которых требует
проведения итеративных согласований и координации. Использование
иерархии при организации управления в сложных распределенных
производственных системах позволяет адекватно отразить содержание
соответствующих задач, определить условия их решения, обеспечивающие
эффективное управление деятельностью предприятия. Это обстоятельство
значительно усиливается для распределенных производственных систем со
значительной энерго- и/или ресурсоемкостью, зависимостью результатов
производства от учета динамических особенностей объектов и систем
управления, влияния результатов логистических процедур в составе
производственных технологий и технологий потребления.
В работе предлагается использовать ряд задач управления разного уровня
на примере электроэнергетической системы, представленных математическими
моделями задач оптимизации, и механизмы согласования решений,
позволяющих получать эффективные решения в соответствии с используемыми
критериями.
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ
ПРОГНОЗУВАННЯ ДАНИХ
Ярош К. Є.1, Коваленко С. В.1, Коваленко С. М.2
1
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2
Харківський національний технічний університет сільського
господарства ім. П. Василенка, м. Харків
В роботі розглянуті питання прогнозування статистичних даних.
Основою для прогнозування служить інформація, що зберігається в базі даних,
та може бути представлена у вигляді часових рядів. На базі цього побудовано
напрям, що має назву Time-Series DataMining (DataMining часових рядів).
За оцінками зарубіжних і вітчизняних фахівців налічується понад ста
методів та моделей прогнозування, в зв'язку з чим виникає задача вибору
методів, які давали б адекватні прогнози для досліджуваних процесів [1].
Виникає проблема вибору моделі. Тому більш універсальною представляється
ідея спільного застосування декількох алгоритмів прогнозування.
Припустимо,
що
для
прогнозування
часового
ряду
використовуються алгоритмів,
– прогноз i-го алгоритму на момент часу
t. Знайдемо точний прогноз
як лінійну комбінацію
[2]:
,
,
.
(1)
Ваги алгоритмів
, що використовуються для прогнозування у момент
часу , обчислюються за даними передісторії
.
Адаптація вагових коефіцієнтів робиться за формулою:

де мінімум береться по вектору ваг
, які відповідають умові
нормування (1). Параметр
– це коефіцієнт «забування» передісторії,
–
коефіцієнт регуляції (згладжування). Другий доданок є штрафом за відхилення
вектору ваг
від вектору ваг
у попередній момент часу.
Метою роботи було створення програмного забезпечення для аналізу
статистичної інформації. У ході було розглянуто часові ряди, їх місце в новій
області – DataMining. Був проведений аналіз методів та моделей для
прогнозування часових рядів. Розглянута проблема вибору адекватної моделі.
Запропоновано алгоритм для динамічної адаптації композиції моделей
прогнозування. Створено програмне забезпечення, що робить композиції на
основі базових алгоритмів та за допомогою вагових коефіцієнтів, що динамічно
адаптуються, та знаходить найбільш точний прогноз.
Література:
1. Тихонов Е. Є. Методы прогнозирования в условиях рынка/ Е. Є. Тихонов //
Невинномисск., 2006. – С. 6.
2. Воронцов К. В.Динамически адаптируемые композиции алгоритмов прогнозирования
/ К. В. Воронцов, Е. В. Егорова // М., 2006. – С. 2.
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СЕКЦІЯ 2. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МЕХАНІЦІ І
СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ
АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТА
ЗАХИСНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПРИ УДАРІ
Автономова Л. В., Бондарь С.В., Степук О.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Підвищення рівня безпеки об'єктів, які використовують захисні
конструкції, залежить від міцності і жорсткості їх елементів при різних
динамічних впливах на них. Проведення імітаційного моделювання процесу
деформування елемента захисної конструкції при ударному навантаженні дає
можливість прогнозувати характеристики його міцності і жорсткості в
широкому діапазоні швидкостей ударного навантаження. Дослідження
величини руйнівної (проникаючої) ударної дії для елемента захисної
конструкції дозволяє модернізувати її геометрію і вибрати матеріал з
оптимальними характеристиками міцності.
Пластинчатий елемент захисної конструкції з алюмінієвого сплаву
представляє собою конструкцію, що складається з двох тонких пластин
криволінійних профілів, які з'єднано ребрами жорсткості. Ударне руйнування
(пробивання) такого елемента захисту проводиться масивним конічним (з
кутом вістря рівним 30 градусів) індентором - сталевим пробійником вагою 1
кг. при різній швидкості його руху. Ударне навантаження здійснюється за
рахунок зіткнення пробійника по нормалі до поверхні, яка пробивається, в
центральній точці. Рішення динамічної в’язкопластичної контактної задачі з
граничними і початковими умовами дозволило розглянути два випадки:
деформування і руйнування тільки верхньої пластини зі збереженням цілісності
нижньої пластини елемента захисної конструкції і випадок повного руйнування
верхньої пластини з деформацією і повним руйнуванням (пробиванням)
нижньої пластини в елементі. Чисельне моделювання проводилося на базі
єдиного підходу Лагранжа - Ейлера методом скінчених елементів за допомогою
програмного комплексу ANSYS. При побудові математичної моделі процесу
високошвидкісного деформування і руйнування бралось до уваги: залежність
поточної межі текучості матеріалу від швидкостей деформацій; накопичення
пошкоджень і граничних деформацій за моделлю Джонсона-Кука; поправка
зміни гідростатичного тиску в стислому матеріалі за моделлю Грюнайзена.
Отримані чисельні результати дозволили оцінити мінімальну швидкість
удару металевого конічного пробійника, при якій відбувається повне
руйнування (пробивання) двох шарів пластинчатого елемента захисної
конструкції. Досліджено залежність величини мінімальної швидкості
руйнівного впливу від кута загострення конічного ударника.
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПАДАЮЧИХ
ДІЙ БАСКЕТБОЛІСТІВ
Адашевський В. М., Волін О.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Успіх командної гри у баскетболі залежить від нападаючих дій, які
забезпечують точний завершальний кидок по кошику суперника. Зараз основним
засобом нападу є кидок однією рукою згори. До 70% всіх кидків, виконаних з гри,
в змаганнях більшості найсильніших чоловічих команд виконуються таким
способом, з різних відстаней.
Якщо розглядати кидок у баскетболі, то слід відзначити основні показники
характеристики кидка, які сприймається як організаційна структура комплексу
рухів при виконанні кидка. Щоб принести максимум користі своїй команді, кожен
гравець повинен вміти вражати кошик з різних позицій.
Результативність гри визначається раціональними біомеханічними
характеристиками нападаючих дій, які здатний реалізувати спортсмен з
максимальної точністю.
Точність завершального кидка по кошику суперника залежить від початкової
швидкості, кута та висоти вильоту м’яча, відстанню від кошика, положення центру
мас тіла спортсмена у фази кидка та сил опору повітряного середовища.
Тому для поліпшення
результативності було проведено теоретичне
дослідження для визначенні раціональних біомеханічних характеристик у фазах
різних видів кидків, для складання рекомендацій, які підвищують результативність.
У роботі складена розрахункова схема для визначення раціональних
нападаючих дій та впливу на результативність біомеханічних характеристик:
початкової швидкості, кута та висоти вильоту м’яча, відстанню від кошика,
положення центру мас тіла спортсмена у фази кидка та сил опору повітряного
середовища.
Також складені фізико-математичні моделі нападаючих дій, для вирішення
завдання динаміки польоту м’яча та визначення раціональних біомеханічних
характеристик.
Розрахунки за допомогою фізико-математичних моделей дозволять
отримати графічні характеристики рівнянь руху, траєкторії польоту м’яча
відносно майданчика залежно від початкової швидкості удару, кута вильоту,
висоти удару з урахуванням сил опору середовища.
Фізико-математична модель для визначення основних біомеханічних
характеристик і результати, отримані при реалізації моделі, дозволить знайти
раціональні біомеханічні характеристики необхідних дій баскетболістів для
поліпшення точності кидків.
Використання на практиці вище результатів перелічених досліджень
дозволять поліпшити техніку і тактику ігор з урахуванням конкретних фізичних
характеристик різного класу спортсменів.
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ОСНОВНИХ НАПАДАЮЧИХ ДІЙ БАДМІНТОНІСТІВ
Адашевський В. М., Нестеренко К. О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Результативність гри у бадмінтоні визначається раціональними
біомеханічними характеристиками нападаючих дій, які здатний реалізувати
спортсмен, використовуючи в основному дії ракетки.
Ефективність цих дій визначається: швидкістю руху ракетки, кутом
вильоту волана, відстанню від волана і сітки, положенням центру мас тіла
спортсмена у фазах ударів з урахуванням сил опору повітряного середовища.
Найбільш ефективні з атакуючих ударів що виконуються як в опорному,
так і в безопорному положеннях: удари із передньої та середньої і задньої зони
майданчика смеш і напівсмеш.
Тому для поліпшення загального результату в іграх необхідно було
провести теоретичні дослідження для ефективної реалізації усіх перелічених
вище біомеханічних параметрів.
Мета роботи полягала у визначенні раціональних біомеханічних
характеристик у фазах ударів бадмінтоністів, для складання рекомендацій, які
підвищують результативність гри.
У роботі складена розрахункова схема раціональних нападаючих дій для
визначення впливу на результативність біомеханічних характеристик:
швидкість руху ракетки, кут вильоту волана, відстань від волана і сітки,
положення центру мас тіла спортсмена у фазах ударів з урахуванням сил опору
повітряного середовища.
Також складені фізико-математичні моделі нападаючих дій, для
вирішення завдання динаміки польоту волана та дослідження для визначення
раціональних біомеханічних характеристик.
Реалізація фізико-математичних моделей дозволить отримати графічні
характеристики рівнянь руху, траєкторії польоту волану відносно майданчика
залежно від початкової швидкості удару, кута вильоту, висоти удару з
урахуванням сил опору середовища.
Фізико-математична модель для визначення основних біомеханічних
характеристик і результати, отримані при реалізації моделі, дозволить
визначать раціональні біомеханічні характеристики необхідних нападаючих
дій бадмінтоністів для поліпшення загального результату.
Використання на практиці вище результатів перелічених досліджень для
визначення раціональних біомеханічних характеристик, дозволять поліпшити
техніку і тактику ігор з урахуванням конкретних фізичних параметрів
спортсменів, а також можуть бути використані як для спортсменів високого
рівня, так і при підготовці спортсменів-новачків.
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ
«СПОРТСМЕН – ЖЕРДИНА»
АДАШЕВСЬКИЙ В. М., СТЕПАНЕНКО А. С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Результат стрибка з жердиною залежить від висоти хвату і виконання
певних вправ за час розбігу і вису на жердині за обмежений час стрибка.
Висота хвату залежить від швидкості розбігу, способу постановки жердини і
переходу у вис, від поштовху і здатності координувати свої рухи у розбігу,
тобто в якій степені стрибун володіє технікою стрибка.
Характеристики фази відштовхування визначаються в основному
біомеханічними характеристиками , які здатні реалізувати спортсмен, а саме:
швидкістю останніх кроків у розбігу, кутом відштовхування і постановки
жердини, висотою положення центру маси спортсмена.
У розрахункової схемі фази відштовхування з використанням пружної
жердини, яка представлена як вагомий пружній, стрижень, спортсмен як тіло
розміщено посередині між місцем відштовхування і верхньою точкою хвату.
Кінцівки стрибуна – набір вагомих, нерозтяжних, жорстко зафіксованих ланок.
Для визначення основних біомеханічних характеристик були складені
фізико-математичні моделі динамічної системи «спортсмен – жердина».
Вирішення цього завдання вимагає інтегрування диференціальних
рівнянь руху.
Така операція легко виконується за допомогою спеціального програмного
комплексу «КІДІМ», розробленого на кафедрі теоретичної механіки НТУ
«ХПІ».
За допомогою фізико-математичні моделі будуть отримані графічні
характеристики рівнянь руху, траєкторії польоту центру мас тіла спортсмена
залежно від швидкості бігу, висоти хвату, кута вильоту, способу постановки
жердини, висоти відштовхування для центру мас спортсмена, сил опору
середовища, сил реакцій горизонтальної опори, сил пружності жердини.
Фізико-математична модель для визначення основних біомеханічних
характеристик і результати, отримані при реалізації фізико-математичні моделі
динамічної системи «спортсмен – жердина», визначать раціональні
біомеханічні характеристики необхідних дій спортсмена.
Аналіз цих графічних біомеханічних характеристик дозволить в
комплексі вибрати найбільш ефективні з них для поліпшення загального
результату.
Використання на практиці вище перелічених досліджень для визначення
раціональних біомеханічних характеристик, дозволять поліпшити техніку
стрибків з урахуванням конкретних фізичних параметрів спортсменів.
Результати теоретичних і практичних досліджень, можуть бути
використані як для спортсменів високого рівня, так і при підготовці
спортсменів-новачків.
44

МЕТОДИКА ОЦІНКИ РЕСУРСУ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАШИН
Аніщенко Г.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В даній роботі розглянуто методику оцінки ресурсу конструктивних
елементів енергетичних машин, які працюють в складних температурних й
силових умовах. Запропонована методика базується на чисельному аналізі
напружено-деформованого
стану,
накопичення
пошкоджуваності
та
розповсюдження макротріщин внаслідок повзучості.
Час повного руйнування конструктивного елемента tcr визначається як

tcr  tc  t f , де tc – час прихованого руйнування, t f – час розповсюдження
фронту руйнування. Стадія прихованого руйнування 0  t  tc , на протязі якої
внаслідок повзучості накопичуються мікропошкодження та відбувається
процес росту мікротріщин, завершується тоді, коли параметр пошкоджуваності
ω (0<ω< ωc ) , який є скалярною функцією координат точок тіла й часу, набуває
критичного

значення

ωc  1 .

Дослідження

подальшого

процесу

макроруйнування, розвитку тріщиноутворення в тілі елемента після закінчення
стадії прихованого руйнування t  tc виконується шляхом введення фронта
руйнування, який виникає в окремій області тіла, де ω = ωc . У подальшому
процес руйнування йде переважно внаслідок росту магістральних тріщин –
нестійкі мікропошкодження зливаються в макропошкодження, упродовж t f
фронт руйнування просувається в тілі. Таке тріщиноутворення продовжує
процес руйнування елемента й завершується його повним руйнуванням.
В роботі виконані розрахунки значень tc , t f та tcr замкового з’єднання
лопатки ГТД. Встановлено, що внаслідок суттєвого перерозподілу напруженодеформованого стану час просування фронту руйнування може бути досить
значним, а саме t f  0,4tc  0,29tcr .
Практична цінність запропонованої методики полягає в можливості її
застосування щодо оцінки ресурсу конструктивних елементів енергетичних
машин.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МАЙЖЕ ПЕРІОДИЧНИХ КОЛИВАНЬ НЕЛІНІЙНОЇ
СИСТЕМИ
Бєломитцев А.С., Дружинін Є.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Розглянемо систему, рух якої описує диференціальне рівняння
(1)
y   t , y ,
де y - 2n-мірний вектор стану,

 - 2n-мірна вектор-функція,





T1 -періодична по явно вхідному часу t : t , y    t  T1 , y .
Змушені коливання такої системи можуть бути періодичними, майже
періодичними та хаотичними. Зміна структури рухів в залежності від деякого
параметру відбувається в першу чергу внаслідок біфуркацій періодичних рухів
системи.
Визначення періодичного розв’язку рівняння (1) може бути зведено до
розв’язання неявно заданого рівняння:
y T  y 0   y 0  0,
(2)

де y 0  y0, y T  yT  - вектори стану системи в моменти часу t  0 і t  T ,
T  rT1 .
Одним з найбільш ефективних методів розв’язання рівняння (2) є
ітераційний процес методу Ньютона. Він дозволяє також обчислювати
мультиплікатори  i рівняння у варіаціях, які використовуються для оцінки
стійкості і аналізу біфуркацій періодичних коливань. Втрата стійкості
періодичного розв’язку рівняння (1) пов’язана з виходом одного або пари
мультиплікаторів з круга одиничного радіусу. У випадку появи пари
 i   i 1  1 відбувається
комплексно-спряжених
мультиплікаторів
біфуркація народження майже періодичних коливань. Досвід розрахунків
дозволяє стверджувати, що сталі майже періодичні коливання виникають у
значній частині випадків існування нестійких періодичних розв’язків
розглядуваного типу, а розмахи майже періодичних коливань значно
перевищують розмахи нестійких періодичних коливань. У стробоскопічному
фазовому просторі майже періодичним коливанням відповідає граничний цикл.
Ця геометрична властивість використовується для ідентифікації майже
періодичних коливань.
Майже періодичні коливання були виявлені при розрахунку змушених
коливань в різних моделях силових передач машин, джерелом збудження яких
є двигун внутрішнього згоряння.
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ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ПЕРІОДИЧНИХ КОЛИВАНЬ НЕЛІНІЙНОЇ
СИСТЕМИ
Бєломитцев А.С., Дружинін Є.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Розглянемо систему з n степенями вільності, рух якої описує
неавтономне диференціальне рівняння
(1)
y   t , y ,
де y - 2n-мірний вектор стану,  - 2n-мірна вектор-функція,





T1 -періодична по явно вхідному часу t : t , y    t  T1 , y .
Оцінка стійкості періодичних розв’язків рівняння (1) важлива з точки
зору фізичної реалізовності відповідних періодичних коливань, а також у
зв’язку з можливими біфуркаціями періодичних рухів системи.
Визначення періодичного розв’язку рівняння (1) може бути зведено до
розв’язання неявно заданого рівняння:
y T  y 0   y 0  0,
(2)

де y 0  y0, y T  yT  - вектори стану системи в моменти часу t  0 і t  T ,
T  rT1 .
Одним з найбільш ефективних методів розв’язання рівняння (2) є
ітераційний процес методу Ньютона
 y 

 T   E  z  yT y0  y0
 y0 

  1


 y0  y0  z ,  0,1,2,...,

 

(3)

який дозволяє також обчислювати мультиплікатори  i рівняння у варіаціях
  
x   
 x,
 y  y   t 

(4)

де y   t  - періодичний розв’язок рівняння (1).
Мультиплікатори  i рівняння у варіаціях є власними значеннями
матриці монодромії, що дорівнює матрицанту рівняння (4) при t=T і
обчислюється на додатковому шагу ітераційного процесу (3).
Періодичний розв’язок рівняння (1) є асимптотично стійким, якщо
спектральний радіус рівняння у варіаціях (4)
  max  i  1,
i

тому втрата стійкості періодичного розв’язку рівняння (1) пов’язана з виходом
одного або пари мультиплікаторів з круга одиничного радіусу.
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АЛГОРИТМИ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ
СУЧАСНИМИ ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ
Бредихін І. О ., Грищенко В. М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Задачі оптимізаційного характеру виникають у всіх областях інженерної
діяльності: такі як визначення найбільш ефективних режимів роботи різних
технічних пристроїв, раціональна організація виробництва при обмежених
ресурсах і таке інше. Разом з тим проблема пошуку оптимальних рішень є
однією з найбільш актуальних в прикладній математиці. Постановка кожної
задачі оптимізації включає два об'єкти. Це вектор параметрів проектування:
x  x1, x2 , x3 ,...xn  ,
та цільову функцію (функціонал), який потрібно мінімізувати на
вказаній множині параметрів. Тобто знайти серед них елемент x *, який
задовольняє умові:
Ф(x*) = min Ф(x) , (xєΩ) ,
де Ω – область допустимих значень (обмежень рівності-нерівності)
( ) ≥ 0 , (i=1,2, m).
Як правило, у процесі пошуку opti виникає необхідність рішення серії
задач аналізу L(x)u =f . В таких випадках може бути потрібним врахування
обмежень на параметри стану об'єкта.
В загальному випадку задача ставиться як задача нелінійного
програмування. Успішному використанню теорії оптимізації сприяють
програмні засоби проектування, які стали невід'ємною складовою САПР.
В даній роботі розглядаються можливості сучасних програм у визначенні
оптимальних проектів на прикладі деяких модельних задач.

func
defl
strs
func
defl
strs
func
defl
strs

Analitical
Program
Subproblem method
0.0030
0.0030
0.0010
0.0010
30.000
27.141
First order method
0.0030
0.0030
0.0010
0.0009
30.000
28.401
Rand method
0.0030
0.0030
0.0010
0.0011
30.000
24.027
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РОЗРАХУНКИ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ ТА МІЦНОСТІ
ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ НАГРІВАЛЬНИХ ПЕЧЕЙ
Бреславський Д.В., Козлюк А.В., Пащенко С.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Проектування нових конструкцій для створення більш ефективних
показників роботи нагрівальних печей, що застосовуються у металургії та
металообробці, потребує виконання циклів розрахункових досліджень.
Основними напрямками при цьому є розв’язання завдань нестаціонарної та
стаціонарної теплопровідності з метою отримання законів еволюції
температурних полів, а також завдань механіки деформівного твердого тіла для
визначення компонентів напружено-деформованого стану з урахуванням
отриманих розподілів температури за координатами та часом.
Доповідь присвячено опису запропонованих методик розрахунку
температурно-силових полів для відповідальних несучих елементів конструкції
нагрівальної печі, що складаються з теплоізольованих товстостінних труб, по
яких організовано рух теплоносія. Розв’язано задачі нестаціонарної
теплопровідності при нагріванні печі, знайдено встановлений розподіл
температур у трубах та неізольованих пристикованих до них конструктивних
елементах. Далі проаналізовано режими нагрівання при навантаженні несучої
конструкції нагрітою заготовкою – слябом. Визначено, що за період контакту зі
слябом відбувається істотний перерозподіл температур, що призводить до
значного зростання температурних напружень.
В роботі розроблено методику та автоматизовані процедури аналізу
напружено-деформованого стану конструктивних елементів з урахуванням
змінювання
фізико-механічних
властивостей
матеріалів
внаслідок
перерозподілу температур та напружень. Проаналізовано непружне
деформування при різних розподілах температури за часом та об’ємом,
розроблено рекомендації щодо конструктивних змін.
Окремим напрямом розрахункових досліджень є аналіз температурних
полів у сталевій заготівці – слябі при її послідовному нагріванні. Сляб
проходить декілька зон нагрівання, що характеризуються різними режимами
постачання тепла, швидкостей нагріву й т.ін. Основною вимогою при цьому є
забезпечення як однорідності значень температури за об’ємом заготівки, так й
досягнення їхніх потрібних значень к моменту проходження всіх трьох зон
нагрівання.
Для визначення потрібних режимів нагрівання з урахуванням
встановленої швидкості руху заготівок створено розрахункову методику. З
застосуванням розробленого авторами програмного забезпечення для
розв’язання завдань нестаціонарної та стаціонарної теплопровідності проведено
цикл розрахунків, які дозволили визначити найбільш ефективний режим
постачання тепла для різних печей.
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РОЗРОБКА ПРЕПРОЦЕСОРНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЛЯ ПОБУДОВИ ТРЬОХВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ
Бреславський Д.В., Татарінова О.А., Кокорєв М.C.,
Коновалов М.В., Шестопалов Д.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Метою роботи є розробка програмних засобів – препроцесорів для
побудови трьохвимірних скінченноелементних моделей конструктивних
елементів. наведено опис розроблених авторами програмних засобів, які
дозволяють моделювати різноманітні трьохвимірні елементи конструкцій
призматичного типу й отримувати їхні скінченноелементні моделі. розроблене
програмне забезпечення складається із трьох програм: divider2_6c, transformer,
figure builder.
Результатом роботи програм Divider2_6c, Transformer є обробка заданої
користувачем інформації про двовимірну модель. Результатом роботи програми
Figure Builder є виведення тривимірної моделі на екран монітора комп'ютера.
В основі математичного забезпечення програмних розробок є алгоритм
тріангуляції
двовимірних областей
довільної
геометрії.
Отримане
скінченноелементне розбиття двовимірних фігур далі, шляхом об’єднання
трикутників у чотирикутники чи розподілу їх на декілька чотирикутників,
використовується для витягнення плоских моделей у трьохвимірні з заданою
кількістю шарів. Створено модулі для завдання реперних точок базової фігури,
характеристик скінченноелементних сіток. Реалізовано можливості завдання
крайових умов та навантажень різних типів на різних підобластях
трьохвимірних моделей.
Окремим функціоналом є алгоритм вилучення з загальної сітки об’ємного
скінченного елементу у вигляді криволінійного паралелепіпеду з відповідною
перенумерацією вузлів та елементів. Розроблено та реалізовано ефективні
алгоритми сортування та переіндексації. Цю процедуру започатковано з метою
проведення комплексного аналізу довготривалої міцності конструктивних
елементів, коли приховане руйнування закінчується в деякому скінченному
елементі та починається розповсюдження макротріщини, але при цьому
повного руйнування не відбувається й розрахунки мають продовжуватись.
Третьою компонентою розробленого програмного забезпечення є
програмні модулі, створені з метою реалізації узагальненого підходу ЛагранжуЕйлеру у разі необхідності розв’язання геометрично нелінійних задач. Згідно
цього підходу для моделювання деформування тіл при великих деформаціях
скінченноелементна модель оточується шарами умовного «повітря», при
деформуванні матеріал перетікає між вузлами сітки. В роботі створено
алгоритми, що дозволяють проводити процедуру оточення моделі заданим
числом шарів «повітряних» елементів. Розроблено алгоритми згущення сіток,
необхідні сервісні процедури.
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РІВНЯННЯ СТАНУ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ІЗОТРОПНОЇ
ПОВЗУЧОСТІ СТАЛІ 3
Бреславський Д.В., Мєтєльов В.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Доповідь присвячено викладенню основних результатів, що їх одержано
при формулюванні рівнянь стану повзучості трансверсально-ізотропних
матеріалів при достатньо високих рівнях напружень, які характеризуються
перевершенням значення границі плинності. Як приклад розглянуто сталь 3 при
температурі 293 К. Для отримання значень констант, що входять до рівнянь
стану, було проведено експериментальні дослідження плоских зразків,
вирізаних зі сталевих листів у трьох напрямках – вздовж, поперек прокатки та
під кутом 45 градусів.
Обробка результатів експериментальних досліджень підтвердила
ортотропію властивостей повзучості. У зв’язку з цим до її опису було залучено
рівняння стану трансверсально-ізотропної повзучості, запропоновані
О.К. Морачковським, при чому у зв’язку з існуванням ділянки невстановленої
повзучості рівняння було доповнено для випадку застосування гіпотези
зміцнення.
Потенціал дисипації для швидкостей деформацій повзучості прийнято у
степеневій формі, з його застосуванням отримано тензорно-лінійний зв'язок
між тензором напружень та швидкостей деформацій повзучості.
За допомогою залучення даних експериментів на повзучість плоских
зразків отримано значення компонентів матриці, що містить постійні до закону
ортотропної повзучості матеріалу при двовимірному напруженому стані.
Визначено значення констант матеріалу, які входять до запропонованих рівнянь
стану. З застосуванням знайдених коефіцієнтів побудовано криві повзучості для
різних напрямів у матеріалі та при різних значеннях напружень. Надано
результати аналізу достовірності результатів, які при цьому отримуються, у
порівняння з даними особистих дослідів на плоских зразках [1].
Порівняння експериментальних та розрахункових результатів показало
задовільну можливість використання запропонованих рівнянь для розрахунків
змінювання напружено-деформованого стану в умовах, коли навантаження є
таким, що напруження перебільшують межу плинності.
Література:
1. Бреславський Д.В. Пластичність та повзучість сталі 3 при кімнатній температурі /
Д.В. Бреславський, В.М. Конкін, В.О. Мєтєльов // Вісник Національного технічного
університету «ХПІ». Динаміка і міцність машин. - Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – № 57 (1166). С. 14-19.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
МИКРОСТРУКТУРЫ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Водка А.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Построение структуры поликристаллического материала является
важным этапом при моделировании его механического поведения. Сложность
таких моделей для материалов, которые состоят из нескольких компонентов
(сплавов), возрастет с ростом количества их компонент. Для автоматизации
построения микроструктуры таких материалов предлагается разработать
компьютерную систему, которая позволяет по типовым параметрам зерна
кристаллической структуры построить его трехмерную модель.
При моделировании механического поведения и оценке напряженнодеформированного состояния (НДС) различных конструкций часто возникает
необходимость рассмотрения фрагмента конструкции на микроуровне. Это
необходимость, зачастую, вызвана тем, что материалы на микроуровне
обладают отличными механическими свойствами. Для металлических
материалов это проявляется в анизотропии механических свойств отдельных
зерен, случайной ориентации осей анизотропии, разбросом их размеров. Таким
образом, изотропный на макроуровне материал на микроуровне имеет
значительные разбросы механических свойств, что влечет за собой разбросы в
параметрах НДС.
Моделирование материала на микроуровне производится путем
построения микроструктуры материала, которая строится на основе разбиения
(мозаики) Вороного. В рамках этой процедуры репрезентативный объем
случайным образом разбивается на зерна, и в зернах задается случайная
ориентация осей анизотропии в пространстве. Такая система является весьма
сложной, поэтому для определения НДС в ней рационально использовать метод
конечных элементов.
Обрабатывая полученные распределения НДС методами математической
статистики можно определить вероятностные характеристики параметров НДС
для
наиболее
нагруженных
элементов
конструкции.
Полученные
характеристики можно использовать как исходные данные для вероятностных
моделей на макроуровне. Таким образом, разработка компьютерной системы,
которая выполняет автоматизацию описанных выше этапов, в значительной
мере, позволит ускорить проведение исследований.

52

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ГІДРОМЕХАНІЧНИХ СИЛОВИХ
ПЕРЕДАЧ МАШИН
Дружинін Є.І., Бєломитцев А.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Визначальною тенденцією розвитку машинобудування є створення
надійних і довговічних машин з постійно зростаючим динамічним та
функціональним навантаженням. Найважливішими елементами машин є силові
передачі (СП), що зв'язують двигун з робочими органами. Дослідження
динаміки СП часто вимагає розглядати їх моделі як багатомасові, структурно
складні з наявністю різних нелінійностей, в тому числі, конструктивних та
технологічних. Крім того, потреба в управлінні динамічними процесами і
поліпшення характеристик сучасних СП спонукає включати в них як елемент
об'ємну гідропередачу (ОГП), часто в поєднанні з диференціальними
механізмами, що з неминучістю призводить до ускладнення технології
моделювання. Зокрема, можуть виникнути проблеми, пов'язані зі ступенем
деталізації опису руху робочої рідини та її взаємодії з елементами механічної
частини системи. У роботі наводиться огляд існуючих в даний час підходів до
моделювання динамічних процесів в гідромеханічних силових передачах
(ГМСП), а також розглядаються питання, пов'язані з формуванням критеріїв
вибору ступеня деталізації опису руху елементів ГМСП.
У задачах аналізу сталих рухів елементів СП прийнято представляти її
механічну частину дискретної моделлю, наділеною інерційними, пружними і
дисипативними властивостями. Запис рівнянь руху елементів СП можлива в
диференціальній або інтегральній формах. Інтегральна форма подання рівнянь
більш краща в разі, коли модель містить невелику кількість ланок, що мають
нелінійні пружні та дисипативні характеристики. Так, наприклад, для аналізу
вимушених нелінійних коливань дискретної багатомасової крутильної системи
довільної структури необхідно буде записати систему нелінійних інтегральних
рівнянь типу Гамерштейна щодо кутів закручування нелінійних пружних
елементів і кутів повороту інерційних елементів з нелінійним демпфуванням
(число рівнянь дорівнює числу нелінійностей). Необхідно
відзначити,
що
методика яка заснована на інтегральній формі уявлення рівнянь руху буде
ефективною, якщо є простий і універсальний алгоритм побудови імпульсночастотних характеристик (ІЧХ), що є ядром інтегральних рівнянь.
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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ТА
ЕЛЕКТРИЧНИХ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ З
ГОЛОНОМНИМИ В'ЯЗЯМИ
Дружинін Є.І., Бєломитцев А.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Математичне моделювання процесів в дискретних механічних і
електричних системах зводиться до побудови і вирішення систем звичайних
диференціальних рівнянь. При розгляді складних систем не тільки рішення, але
і побудова диференціальних рівнянь може бути досить складним завданням,
особливо, коли розглядаються пов'язані електричні і механічні системи.
Проблема розробки загальних підходів комп'ютерного моделювання
дискретних електричних і механічних систем з голономними в'язями відіграє
важливу роль в прикладних задачах аналізу електромеханічних процесів в
технічних об'єктах, наприклад, в електричному транспорті.
Особливістю традиційних інженерних підходів до дослідження
електромеханічних систем є спрощене моделювання або електричної, або
механічної частин системи. У той же час, існують загальновідомі
електромеханічні аналогії, які при певних умовах дозволяють розглядати з
єдиних позицій електричні і механічні процеси.
Відомо, що загальне рівняння динаміки дозволяє ефективно вирішувати
задачі аналізу голономних механічних систем, конкретизуючи особливості
системи завданням положень її точок з урахуванням рівнянь в'язів за
допомогою узагальнених координат, саме такий підхід може бути основою
комп'ютерного моделювання при наявності систем аналітичних обчислень. Для
конкретизації особливостей з'єднання елементів електричної системи слід
врахувати рівність зарядів, що проходять через послідовно з'єднані елементи
електричної системи, а також співвідношення першого закону Кірхгофа. Це
дозволяє з єдиних позицій розглядати механічні та електричні системи, що
підтверджено рішенням модельних задач про вертикальні коливання
електровоза ВЛ80р і задач розрахунку розгалужених електричних ланцюгів. В
доповіді наведено єдиний підхід до комп'ютерного моделювання механічних та
електричних дискретних систем з голономними в'язями, на основі загального
рівняння динаміки і електромеханічних аналогій з використанням системи
аналітичних обчислень.
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НЕЛІНІЙНА ТРИБОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ
ВИСОКОШВИДКІСНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЗВАРЮВАННЯ
АНІЗОТРОПНИХ МАТЕРІАЛІВ (БІОМАТЕРІАЛІВ)
Ісаков С.М., Марусенко С.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
При аналізі процесів високошвидкісного ультразвукового зварювання
анізотропних матеріалів (біоматеріалів) з використанням відомих моделей,
спостерігається значна погрішність розрахунків в порівнянні з експериментом,
яка пов'язана з тим, що обмежений набір констант у відомих рівняннях для
широкого діапазону тиску, швидкостей проковзування, характеру
деформування і формозмінення деталей, що зварюються, та температур в зоні
зварювання, а також моделі внутрішнього тертя із постійними коефіцієнтами не
можуть адекватно описати процеси тепло та массо переносу в зоні зварювання,
в тому числі для біоматеріалів багатокомпонентної структури.
Для вирішення цієї проблеми у доповіді запропоновано гіпотезу про
логіко-структурну зв'язаність підсистем, що входять у нелінійну трибологічну
модель процесу високошвидкісного ультразвукового зварювання анізотропних
матеріалів (біоматеріалів).
Застосування підходу на базі варіаційних принціпив, МСЕ і нових
нелінійних моделей усіх підсистем (підсистема вибору матеріалів, динамічна
підсистема, підсистема тертя, термодинамічна підсистіема та інші підсистеми),
що входять в загальну трибологічну систему процесу ультразвукового
зварювання анізотропних матеріалів (біоматеріалів), заснована на засобах
штучного інтелекту (нейронні мережі) для моделювання стану анізотропного
матеріалу для спектру кривих деформування в широкому діапазоні деформацій,
швидкостей деформацій і температур, і нових моделей тертя зовнішнього та
внутрішнього, що включають залежність фрикційного зусилля не лише від
величини контактного тиску, але і від швидкості деформування та
формозмінення і процесів тепло та массо переносу в зоні зварювання, дозволяє
значно плоіпшити результати розрахунків та знизити погрішності.
У доповіді запропоновано єдиний науково обґрунтований підхід до
розробки нових
моделей та методів дослідження логіко-структурних
підсистем, що входять до складу нелінійної моделі трибологічної системи УЗ
зварювання анізотропних матеріалів (біоматеріалів), при високих рівнях
контактного тиску, швидкостях проковзування і температурах в зоні
зварювання
Також обговорюються попередні кроки до побудови комплексного
підходу до аналізу чутливості і оптимізації для систем підтримки прийняття
рішень і оптимального управління процесами в медичних та технологічних
системах високошвидкісного ульразвуковго зварювання анізотропних
матеріалів (біоматеріалів).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ ГАЗА В МЕЖЛОПАТОЧНОМ
КАНАЛЕ ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА
Карпик А.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Повышение эффективности и надежности турбомашин требует
совершенствования их проточных частей, в частности лопаточного аппарата.
газовые силы, возникающие при обтекании профиля пера лопатки, увеличение
разности давлений газа перед и за лопаткой, вызывают дополнительные
нагрузки на лопаточный аппарат. для обеспечения прочности лопаток в
условиях продолжительной работы актуальным является исследование
структуры потока в межлопаточных каналах.
Реальное течение воздуха в компрессоре является пространственным,
периодически неустановившимся, математическое исследование которого в
строгой постановке задачи в настоящее время весьма затруднительно.
Современные вычислительные подходы (CFD-методы) основаны на численном
интегрировании дифференциальных уравнений газовой динамики. Данный
расчет был проведен в программном комплексе F.
Полученные расчеты обтекания решеток выполнены в нестационарной
трехмерной постановке. Течение описывалось осредненными по Рейнольдсу
уравнениями Навье-Стокса. В качестве модели турбулентности использована
k-ω SST модель Ментера. Граничными условиями на входе расчетной области
заданы параметры торможения: полное давление, полная температура, на
выходе – осевая скорость. На твердых границах задано условие непротекания
(для вязкого газа – условие прилипания и отсутствия теплообмена).
В результате был проведен комплексный анализ расчетов обтекания
компрессорной решетки потоком вязкого несжимаемого газа. По полученной
эпюре распределения давления вдоль обвода профиля определены участки с
нежелательным встречным градиентом давления. В межлопаточном канале
рабочего колеса определена природа возникновения подковообразного вихря.
Определено взаимодействие вторичных потоков с пограничным слоем и
основным потоком, что является причиной возникновения межлопаточного
вихря. Газодинамическая структура потока имеет переменный характер по
высоте лопатки от корня к периферии.
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НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТА МІЦНІСТЬ ШАРУВАТИХ
КОМПОЗИТНИХ ПЛАСТИКІВ ІЗ НАВАНТАЖЕНИМИ ОТВОРАМИ
Киркач О.Б., Конохов В.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Шаруваті багатоспрямовано-армовані полімерні композити – ламінати
(від англ. Fibre Reinforced Plastic Laminates), – є перспективними
композиційними матеріалами, що у порівнянні з металами пропонують
відмінну специфічну жорсткість та міцність. Водночас вони демонструють
якісно набагато складнішу механічну поведінку, зокрема при руйнуванні, що
виникає внаслідок багаторівневої неоднорідності побудови цих матеріалів із
істотною анізотропією фізико-механічних властивостей та переважно крихким
характером руйнування на всіх рівнях. В першу чергу це стосується
конструкцій із концентраторами напружень, поблизу яких напруженодеформований стан (НДС) шарів ламінату стає істотно тривісним і не може
бути адекватно описаний на основі класичної пластинчатої теорії, що
обумовлює необхідність вирішення тривимірних крайових задач за допомогою
чисельних методів, найбільш поширеним з яких наразі є метод скінчених
елементів (МСЕ).
Доповідь презентує результати чисельних досліджень НДС та міцності
високоякісних несучих ламінатів на основі препрег-вуглепластиків із
концентраторами напружень у вигляді навантажених отворів, що виникають в
механічних з'єднаннях ламінатів з оточуючими конструктивними елементами.
Розрахунки проводилися в рамках єдиної методики, що містить наступні
основні елементи:
- визначення НДС в шарах ламінату на основі розв’язання тривимірної
задачі контактної взаємодії композита із крепіжем вздовж границі
отвору із урахуванням реальних умов роботи з'єднання (зазору, тертя,
монтажного затягування) за допомогою МСЕ на базі ПК Ansys;
- оцінку міцності (визначення стану руйнування) ламінату на основі
аналізу полів напружень в кожному шарі, отриманих у його природній
(прив’язаній до кута армування шару) системі координат, за
допомогою сучасних інженерних критеріїв в напруженнях, що
дозволяють визначення типу мікро-руйнування (тріщина в матриці,
руйнування волокон, деламінація) та його орієнтації;
- аналіз (симуляцію) процесу прогресивного руйнування шарів
композиту від навантаження в рамках єдиного APDL-алгоритму із
урахуванням істотного впливу напрямку армування шарів на
механізми їх пошкодження за допомогою спеціальної скінченоелементної дискретизації ламінату в межах зони отвору.
Обговорення отриманих результатів проводиться на основі їх порівняння
з експериментальними даними, відомими для даного матеріалу.
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МЕХАНІЧНІ ЗАХВАТНІ ПРИСТРОЇ
ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ
Крахмальов О.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Механічні пристрої є найбільш поширеними конструкціями, які мають
багато виконань. Всі вони складаються із таких основних частин: привід;
проміжні передачі, важелі із затискними елементами; корпусні та базові деталі;
інформаційно-вимірювальні елементи.
Найбільш розповсюджені захвати з пневматичними, гідравлічними та
електричними приводами. Конструктивно двигун приводу може бути
вмонтованим у захват, або винесеним на іншу ланку робота. Як проміжні
передачі використовують важільні, клинові, зубчасто-рейкові, гвинтові та інші
механізми. По кількості механізмів, що використовуються, вони поділяються на
прості (з одним механізмом) та комбіновані (з декількома механізмами).
Затискні елементи розподіляються по формі і розмірах відповідно до
характеристик деталей, які утримуються. Рух затискних елементів може бути
поступальним або обертальним.
Із найбільш типових механічних конструкцій захватних пристроїв можна
виділити такі:
1. Захвати з пружно-силовим затиском деталей за рахунок деформації
пружних ланок, тобто без індивідуального приводу, або з приводом тільки на
розтискання деталі.
2. Захвати із важільно-шарнірними механізмами, де поступальний рух
тяги приводу передається в обертальний рух затискних важелів.
3. Захвати із зубчасто-рейковою передачею.
4. Захвати із клиновою передачею.
5. Захвати із плоско-паралельним рухом затискних губок для утримання
плоских деталей.
6. Захвати із змінними затискними елементами (губками).
При проектуванні захватних пристроїв необхідно враховувати, що робот
встановлює деталь на верстат однієї форми і розмірів, а після обробки забирає
деталь іншої форми і розмірів. Для деталей обертання використовують захватні
пристрої, які дозволяють утримувати деталі різних діаметрів з незмінним
положенням їх центрів. Це досягається використанням затискних важелів зі
спеціальним профілем. Якщо деталь має значну довжину, то необхідно
використовувати захвати з двома парами затискних важелів.
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АНАЛІЗ ЕМП І НДС СКЛАДЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПРЕСУВАННІ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ
Лавінський Д.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Серед широкого спектру застосування енергії електромагнітного поля
(ЕМП) для різних технологічних операцій існує можливість його використання
для пресування (консолідації) порошкових матеріалів. Наприклад відомі роботи
A. G. Mamalis, В. Міроновса та інших, в яких обґрунтовуються можливості
застосування ЕМП та наводяться параметри технологічних операцій. У даному
випадку електромагнітні сили призводять до стискання заготовки з
електропровідного порошкового матеріалу.
Також існує клас технологічних операцій, у яких проводиться пресування
порошкових матеріалів з використанням матриць та пуансонів. При цьому
матриці піддаються значним навантаженням, що негативним чином впливає на
їхню міцність та, як результат, на працездатність. У деяких випадках доцільним
є комбінація двох видів пресування (консолідації) порошкових матеріалів.
У роботі розглядається аналіз напружено-деформованого стану складеної
матриці для пресування порошкових матеріалів разом із допоміжним
багатовитковим індуктором з метою подальшого розрахункового оцінювання
конструкційної міцності. Задача розв’язувалась методом скінчених елементів
(МСЕ) у вісесиметричній постановці. Була побудована розрахункова схема, яка
містить заготовку, матрицю, бандаж та індуктор, базовим скінченим елементом
було обрано чотирьох вузловий вісесиметричний скінчений елемент із
білінійною апроксимацією переміщень та компонент векторного магнітного
потенціалу. Умови контактної взаємодії враховувались шляхом введення шарів
спеціальних контактних скінчених елементів.
На першому етапі були одержані просторово-часові розподіли векторних
компонент ЕМП. Окремі результати порівнювались із існуючими у відкритому
доступі експериментальними даними для багатовікових індукторів подібної
геометрії. На другому етапі одержані просторові розподіли тензорних
компонент, що описують деформування, для моменту часу, який відповідає
максимуму ЕМП.
За результатами аналізу напружено-деформованого стану (НДС) можна
зробити висновок, що використання ЕМП зменшує навантаження на матрицю,
що дозволяє змінювати її конструкційні параметри, наприклад зменшити
кількість та товщину бандажів. Такий підхід збільшує ефективність
використання ЕМП у даному випадку, бо «наближує» джерело ЕМП до
оброблюваної заготовки. Відзначимо, що найбільш ефективним є випадок, коли
матеріал матриці та бандажів не є електропровідним. Збільшення величини
сили струму призводить не тільки до збільшення сили впливу на заготівку, а й
до збільшення рівнів напружень у індукторі, що може призвести до його
руйнування.
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ЗАГАЛЬНА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ АНАЛІЗУ ПРУЖНОПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛ
Лавінський Д.В., Морачковський О.К.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Розрахункове оцінювання конструкційної міцності електропровідних тіл
базується на аналізі пружно-пластичного деформування, який спирається на
попередній аналіз розподілу електромагнітного поля. Розподіл векторних
компонент ЕМП у і електропровідному тілі описується системою
фундаментальних рівнянь Максвелла, які доповнюються матеріальними
залежностями та
 граничними умовами:
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магнітна проникність, та електрична провідність матеріалу; j – вектор густини

сили струму; n – вектор нормалі до границі тіла. Розподіл компонент тензорів

напружень  та деформацій  , а також вектора переміщень u піддається
системі рівнянь, яка містить диференційні рівняння рівноваги, геометричні
залежності, матеріальні залежності стану та граничні умови:
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де  – густина матеріалу; f – вектор інтенсивності об’ємних сил (у випадку
  
врахування електромагнітних сил f  j  B ); 4  S – тензор відповідності 4-го
рангу, який у випадку пружного деформування має вигляд відповідно до


лінійного закону Гука; p – поверхневе навантаження; , i – густина
поверхневих зарядів та струмів. При розгляді пружно-пластичного
деформування поведінка матеріалу розглядається у інкрементальній формі (3)
разом із умовою пластичності (4):
1  
3
s 
2 EE h
 3
(3)
d 
d 0 I   d ip
; 
 p;
 d 
E 
1 
2

3
E

E

i
h
3
2
tr s -     T  0,
(4)
2
де  i – інтенсивність напружень; I – одиничний тензор;  0 – кульовий тензор













напружень; s – девіатор напружень;  p – тензор деформацій пластичності;  ip –
інтенсивність пластичних деформацій; E – модуль пружності;  – коефіцієнт
Пуассона;  T – межа текучості; E h – модуль зміцнення.
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ВАРІАЦІЙНА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ АНАЛІЗУ ПРУЖНОПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛ
Лавінський Д.В., Морачковський О.К.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Аналіз пружно-пластичного деформування систем електропровідних тіл
складної геометрії потребує використання чисельних методів. До найбільш
універсальних методів відноситься метод скінчених елементів (МСЕ). МСЕ
дозволяє у рамках єдиної розрахункової схеми розглядати розподіл векторних
компонент електромагнітного поля (ЄМП) та тензорних компонент процесу
деформування. Конкретна реалізація МСЕ у даному випадку спирається на
варіаційний принцип стаціонарності повної енергії системи електропровідних
тіл.
По-перше, для зменшення кількості рівнянь, які описують розподіл ЕМП,
вводимо у розгляд векторний магнітний потенціал, який зв’язаний із основними
векторними компонентами ЕМП наступними чином:
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B    A;
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де B – вектор магнітної індукції; A – векторний магнітний потенціал;  c –

магнітна проникність матеріалу; j – густина струму. Рівняння (1) записані для
випадку нехтування нелінійною «магнітною» поведінкою матеріалу та без
врахування «електричної» складової ЕМП, бо для аналізу деформування
електропровідних тіл її внесок є неістотним.
Вираз повної енергії має наступний вигляд:
E U W,
(3)
де U – енергія квазіпружного деформування; W – енергія ЕМП (при нехтуванні
електричною складовою).
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де  – тензор деформацій; 4 C – тензор коефіцієнтів пружності; u – вектор


переміщень; p – поверхневе навантаження; i – густина поверхневого струму.
Розв’язок повинен задовольняти наступному варіаційному рівнянню:
E  U  W  0.
(6)
Рівність (6) призводить у підсумку до розв’язання двох незалежних систем
алгебраїчних рівнянь відносно вузлових переміщень та вузлових значень
векторного магнітного потенціалу.
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ОЦІНКА ПРУЖНИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ
НАВАНТАЖЕННЯ
Ларін О.О., Петрова Ю.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
На сьогоднішній день значну частину сучасної промисловості займає
транспортне машинобудування.
Однією з важливих складових сучасних транспортних засобів (ТЗ) є
пневматична шина (ПШ). ЇЇ характеристики значною мірою визначають такі
характеристики ТЗ як надійність експлуатації, керованість та стійкість руху,
гальмівні якості, а також впливають на витрати палива.
Однією з характеристик ПШ, що впливає на стійкість руху і керованість є
ступінь контактної взаємодії, який характеризується площею плями контакту та
розміром контактного тиску. На значення цих кількісних показників суттєво
впливають розмір і характер навантаження, а також режими роботи.
У зв'язку з цим було проведено низку варіантних розрахунків.
Для цього було створено скінченно-елементниі моделі ПШ, які
враховують усі її структурні особливості (багатошаровість, наявність шарів з
ортотропними механічними властивостями, гіперпружність гумових матеріалів)
[1]. Проведено розрахунок напружено-деформованого стану, що утворився під
дією внутрішнього тиску і вертикального навантаження, розміри яких
варіювалися. На основі багатомасштабного підходу було здійснено уточнення
результатів отриманих у зоні контакту, а саме, площі плями контакту і розміру
контактного тиску [2]. Для отримання жорсткості у бічному напрямку (зсув) у
якості додаткового навантаження було задано горизонтальне переміщення.
В ході роботи встановлено залежність площі плями контакту від значення
внутрішнього тиску та від величини переміщень, що виникають під дією
вертикального навантаження. Отримані дані дозволяють оцінити також і
жорсткість ПШ у різних напрямах, шляхом визначення інтегральної реакції
ПШ в контакті [3].
Література:
1. S. L. Sokolov, Calculation of the stress–strain state of pneumatic tires by the finite
element method/ Sokolov S. L.//Journal of machinery manufacture and reliability, 2007. − pp. 45–
49. 2. Ю.А Петрова, Определение циклов напряжений элементов пневматической шины с
использованием процедуры субмоделювання / Петрова Ю.А., Ларин А.А // Вестник НТУ
«ХПИ», №57, серия: динамика и прочность машин.- Харьков: НТУ « ХПИ », 2014.- С. 37-49.
3. K. Yong-Woo, Micromechanically consistent calculation of rotational stiffness of radial tire/
Yong-Woo K. // Journal of Mechanical Science and Technology 23, 2009. – pp. 1294 – 1305.
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОБИВАНИЯ МЕТАЛЛО-КЕРАМИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ
Львов Г.И., Костромицкая О.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В последние десятилетия изучается чрезвычайно сложная проблема
снаряда, ударяющего по керамике, подкрепленной металлической пластиной.
Благодаря высокой твердости, низкой плотности и весу керамика является
эффективным средством бронезащиты. Броня из керамических материалов
эффективно противостоит высокоскоростным (в том числе бронебойным)
пулям, так как скорость распространения трещин в керамике меньше, чем
скорость проникновения пули. Большая часть энергии пули тратится на то,
чтобы раздробить керамику. А дальше за керамикой металлическая пластина
относительно легко задерживает остатки пули, потерявшей энергию.
В работе используется программный комплекс ANSYS/LS-DYNA для
моделирования проникновения пули в мишень с различным соотношением
толщин керамики и стали (рис.1). Строится двумерная осесимметричная
конечно-элементная модель для динамического явного нелинейного анализа.
Моделируются реальные граничные условия системы во время пробивания.
Модель хрупкого разрушения, предложенная Джонсоном-Холмквистом,
хорошо подходит для численного моделирования хрупкого разрушения в
керамическом материале. Проводится сравнение результатов решения с
результатами, приведенными в [1]. Полученные деформации (рис.1) мишени и
изменения скорости (рис.2) пули хорошо совпадают с результатами [1].

Рис. 1 – Эквивалентные пластические
деформации при пробивании

Рис. 2 – Изменение скорости пули

Литература:
1. H Mei, Y C Wang, X Liu, D F Cao, L S Liu. Numerical investigation on anti-penetration
behavior of ceramic/metal target under ballistic impact. // Journal of Physics: Conference Series 419
(2013) 012054. doi:10.1088/1742-6596/419/1/012054.
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ЗАСТОСУВАННЯ ВАРІАЦІЙНО-СТРУКТУРНОГО МЕТОДУ ДО
ГЕОМЕТРИЧНО-НЕЛІНІЙНОГО ДЕФОРМУВАННЯ
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАДІЄНТНИХ ПЛАСТИН
Любицька К.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Пластинчаті та оболонкові тонкостінні елементи конструкцій,
виготовлені з функціонально-градієнтних композиційних матеріалів все
частіше використовуються в машинобудівництві, приладобудівництві,
радіопромисловості, медицині та ін. В таких матеріалах зміна механічних
параметрів відбувається вільно вздовж товщини пластини, без будь-яких
перехідних шарів та границь розділу. Часто стає питання дослідження
поведінки конструкцій, в яких реалізуються деякі нелінійні ефекти. Завдяки
складності отримання розв’язку цієї проблеми у випадку неканонічної геометрії
області або складних умов навантаження та закріплення, використовуються
різні наближені методи. Одним з ефективних чисельно-аналітичних методів є
варіаційно-структурний метод, який базується на спільному використанні теорії
R-функцій та варіаційних методів (RFM). Саме за допомогою RFM в даній
роботі дослiджується задача про геометрично-нелінійний згин пластин з
градiєнтного матерiалу, які мають довільну геометрію та знаходяться в умовах
різних видів поперечного навантаження.
для постановки даної задачі використано класичну геометричнонелінійну теорію. лінеаризацію вихідної системи диференційних рівнянь
виконано за допомогою методу послідовних навантажень, після чого
отриманий розв’язок було уточнено за допомогою методу ньютонаканторовича.
для розв’язання лінеаризованих рівнянь на кожному кроці лінеаризації
для пластин складної геометрії та умов закріплення було застосовано
варіаційний метод рітца, який зводиться до знаходження точок стаціонарності
відповідного функціонала. для побудови послідовностей координатних
функцій, необхідних для його мінімізації, в роботі використовується rfm.
запропонований підхід було реалізовано в рамках програмуючої системи
pole-rl та протестовано. тестові результати для прямокутних пластин порівняно
із наведеними в літературі. алгоритм застосовано для дослідження деформівнонапрудженого стану функціонально-градієнтної пластини складної форми, для
різних умов поперечного навантаження.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АНІЗОТРОПІЇ
В’ЯЗКОПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИЦІЙНОГО
МАТЕРІАЛУ
Мартиненко В.Г.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Представлена методика дослідження анізотропії пружних та в’язкопружних
властивостей композиційного матеріалу, зокрема, склопластику за допомогою
проведення серії експериментів шляхом розтягування зразків у вигляді тонких
пластин при кімнатній та підвищеній температурах.
Розроблена математична модель плоского напруженого стану з урахуванням
ортотропії пружних та в’язкопружних властивостей дозволяє в рамках прийнятих
допущень адекватно відобразити механічну поведінку експериментальних зразків.
Визначена кількість та деталі експериментів, необхідних для знаходження тензору
податливості матеріалу, що представляє його пружні характеристики.
В’язкопружна поведінка композиту моделюється за допомогою апроксимації
кривих переміщень зразків рядами Проні, коефіцієнти та показники яких можуть
бути знайдені з використанням представленої схеми, що базується на методі
найменших квадратів.
Також, засновуючись на методі найменших квадратів, розроблена методика
апроксимації температурних залежностей пружних та в’язкопружних
характеристик матеріалу, що досліджується. Це дозволяє повністю відобразити
його квазістатичну механічну поведінку з початкового моменту навантаження до
моменту релаксації напружень в рамках діапазону температур, що розглядався.
Відповідно до встановленого в створеній методиці числа та типу
експериментів проведене емпіричне дослідження механічної поведінки зразків,
виготовлених з ортогонально армованого склопластику, із прикладенням
розтягуючого навантаження послідовно вздовж вісей армування та під кутом 45°
до них при кімнатній та підвищеній температурах. Отримані дані про переміщення
контрольних точок зразків використані для знаходження їхнього деформованого
стану, що служить вхідною інформацією для розробленої схеми визначення
пружних та в’язкопружних характеристик матеріалу.
В результаті обробки експериментальних даних знайдений тензор
податливості матеріалу, залежний від температури, встановлений діапазон
температур, в рамках якого спостерігається яскраво виражена в’язкопружна
поведінка матеріалу, а також отримана температурна залежність коефіцієнтів та
показників апроксимуючих її рядів Проні. Таким чином, розроблена теоретична та
експериментальна методика дозволяє з урахуванням прийнятих припущень
адекватно відобразити анізотропію пружних та в’язкопружних властивостей
матеріалу, що може бути використано при моделюванні механіки тонкостінних
композиційних елементів конструкцій, таких як бандажи магістральних
трубопроводів, корпуси кораблів, фюзеляж літаків та обшивка космічних апаратів.
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ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ
ДИНАМІКИ РОТОРІВ ВІДЦЕНТРОВИХ КОМПРЕСОРІВ
Мартиненко Г.Ю., Марусенко О.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Невелика серійність випуску роторів відцентрових компресорів і
застосування для отримання необхідних якостей їх різних конструктивних
рішень, робить актуальною задачу параметричного проектування цих складних
елементів машин та її автоматизацію, що доцільно проводити на основі
існуючих програмних пакетів інженерного аналізу.
Виходячи з цього створено спеціалізований програмний засіб, для якого
застосовано інтегровану середу розробки програмного забезпечення, за
допомогою якої здійснено взаємодію з програмним комплексом інженерного
аналізу для побудови і розрахунку моделі та браузером для перегляду
результатів. Програмний засіб передбачає можливість автоматизованої
побудови моделі ротора відцентрового компресора при зміні фізичних та
геометричних параметрів (рис. 1), проведення розрахунку власних частот
коливань, критичних швидкостей обертання (рис. 2), побудови амплітудночастотних характеристик та орбіт руху ротора, відображення результатів
розрахунків. При роботі програми співпрацюють декілька об’єктів, їх взаємодія
впорядкована за часом.
Цей програмний засіб створено за допомогою об’єктно-орієнтованої мови
програмування, він дозволяє за рахунок автоматизації моделювання роторів і
аналізу їх динамічної поведінки виконувати варіантні розрахунки для вибору
найбільш раціональних конструкцій.

Рис. 1 - Робоче вікно програми

Рис. 2 - Результат аналізу

Коректність роботи програмного засобу перевірено порівнянням
результатів розрахунків, отриманих за допомогою програми, з результатами
розрахунків, одержаних за допомогою макросів, при однакових значеннях
параметрів. Крім того, програмний засіб має значну інформативність, отримані
за його допомогою результати мають наочне подання. Він полегшує
можливість проведення розрахунків динамічного стану моделі конструкції
ротора навіть користувачам, що не володіють практикою роботи у програмній
системі скінчено-елементного аналізу.
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ОЦІНКА ДИНАМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ЖОРСТКИХ РОТОРІВ У
МАГНІТНИХ ПІДШИПНИКАХ З УРАХУВАННЯМ НЕЛІНІЙНИХ
ЕФЕКТІВ
Мартиненко Г.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Представлена методика оцінки динамічної поведінки жорстких роторів у
пасивних і активних магнітних підшипниках. Її особливістю є застосування
нової аналітичної моделі, яка враховує нелінійний взаємозв'язок механічних і
електромагнітних процесів в системі. Проведено чисельні дослідження для
одного з можливих варіантів магнітного підвісу роторів турбодетандерів
(рис. 1а) з одним активним (АМП3) та двома пасивними на постійних магнітах
(МППМ1 та 2) магнітними підшипниками. Достовірність математичної моделі
підтверджена експериментальними даними. Виконано аналіз лінійних і
нелінійних явищ роторної динаміки, виявлених у розглянутій лабораторній
моделі з магнітними підшипниками. Результати представлені у вигляді
діаграми Кембелла (рис. 1б), віброграм, спектрів, траєкторій руху центрів
опорних ділянок та амплітудно-частотної характеристик.

а)

б)
Рисунок 1. Розрахункова схема лабораторної установки ротора в МП (а)
і частотна діаграма Кембелла (б)
Виявлено, що в системі крім гармонійних коливань з частотою збудження
одночасно відбуваються супер- і субгармонічні коливання не тільки в радіальних
напрямках, але і в осьовому, а також виникають і інші нелінійні явища роторної
динаміки, такі як супер- і субрезонансні коливання, при яких ротор здійснює рухи
типу прямої і зворотної циліндричної або конічної нерегулярних прецесій.
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ГЕОМЕТРИЧНО НЕЛІНІЙНИХ ВІЛЬНИХ
КОЛИВАНЬ БАГАТОШАРОВИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПЛАСТИН
Морачковська І.О., Тимченко Г.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У роботі запропоновано метод дослідження геометрично нелінійних
вільних коливань багатошарових пластин, що засновано на використанні
варіаційних методів, теорії R-функцій і методу Рунге - Кути. Математична
постановка задачі виконана за уточненою теорією для усього пакета в цілому.
Розв’язання задач геометрично нелінійних вільних коливань багатошарових
пластин реалізовано наступно. По-перше, методом Рітця вирішується лінійна
задача про коливання багатошарової пластини із заданою формою границі.
Власні форми і частоти для довільної області та різних видів граничних умов
знайдено в аналітичному вигляді з залученням теорії R -функцій. Власні
вектори, знайдені на першому етапі, вибираються в якості основних базисних
функцій для подання невідомих компонент вектора переміщень. По-друге,
вирішується геометрично нелінійна задача про коливання багатошарової
пластини із заданою формою границі. Пошук рішення системи рівнянь, з
урахуванням початкових умов, зведено до мінімізації функціоналу. Після
прийняття виразів для невідомих функцій в та введення їх у диференціальні
рівняння із застосуванням процедури Бубнова-Гальоркіна, задачу зведено до
вирішення звичайного диференціального рівняння. Саме, наприкінці,
вирішується це диференціальне рівняння з початковими умовами. З цією метою
шукане рішення представлено у вигляді y  Acos N t , де N - частота нелінійних
коливань; А – амплітуда коливань. Потім, за методом Бубнова-Гальоркіна
отримані залежності щодо відношення частоти нелінійних коливань до частоти
лінійних коливань – N / L .
Отримано нові результати для п'ятишарових пластин, досліджено вплив
геометричних і фізичних факторів на вільні нелінійні коливання композитних
пластин. Встановлено, що при збільшенні глибини вирізу значення відносини
N / L зменшуються. При малій глибині вирізів ці значення прагнуть до
значень відповідним квадратним пластинам. Розглядаються пластини постійної
товщини, в припущенні, що прослизання між шарами відсутнє.
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СКАЛЯРНІ ТА ВЕКТОРНІ ПАРАМЕТРИ
ПОШКОДЖЕННЯ ПРИ ТЕРМОПОВЗУЧОСТІ
Морачковський О.К.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Для опису процесів накопичення пошкоджень і руйнування у рамках
механіки суцільних середовищ (до появи макротріщини) вводять деяку
апріорну макроскопичну міру пошкодження. У загальному випадку ця міра
пошкодження повинна характеризуватися деяким тензором другого або вищого
рангу, яка функціонально повинна залежить від історії процесу деформування і
температури.
Появу пошкодження матеріалу при термоповзучості розглядають
внаслідок зародження пор між зернами, смуг й мікротріщин, що при малої
щільності пор дозволяє тривале руйнування описувати за допомогою
скалярного параметру пошкодження. Векторну або тензорну міру
пошкодження викорстовують для опису розвитку пор, їхнього злиття та
перетворення пор у макротріщини, які розміщено на площадках ортогональних
напряму максимального головного напруження. Однак орієнтація дефектів, що
визначають накопичення пошкоджень (порожнини, мікропори, мікротріщини),
обумовлена навантаженнями, під дією яких ці дефекти виникають. Як відомо,
зазвичай
мікротріщини
розвиваються
приблизно
перпендикулярно
максимальному з головних напружень. Збільшення цих мікротріщин
призводить до руйнування межі зернових зв'язків в полікристалі, в результаті
чого відбувається розрив. Для опису руйнувань такого типу недостатньо
використовувати скалярний параметр пошкодження, необхідно також
використовувати векторний або тензорний параметр пошкодження. Розглянуто
варіанти кінетичної теорії з комбінацією скалярного і векторного параметрів
пошкодження. На основі експериментальної інформації, зазвичай вибирають
деякі скалярні параметри 0  mc , Mc  1, якими характеризують ступінь
пошкодження матеріалу   f (mc , Mc ) , де mc - міра пошкодження на
мікро- та Mc | Mc | - міра пошкодження на макро- рівнях. Розглянуто випадок
er
exp(Q / RT);
   m   M
(1  )m
in 1
3
Mc  J 2 (ij ) exp(ke  T) /(1  ) ( e ) ; cij  b
exp(Q / RT)sij ;
2 (1  )m
де nm, nM , b, n, m, Q, d , r , Q ,  , k ,  m ,  M – матеріальні сталі, R - універсальна газова
nm
mc

nM
Mc

; mc  d

стала.
Література:
1. Морачковский О. К. К вопросу о разрушении при ползучести анизотропных
материалов // Пробл. машиностроения. 1978. № 6. С. 41–43.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ВЕНЦОВ
ЛОПАТОК ТУРБОМАШИН МЕТОДОМ КОМПЛЕКСНЫХ АМПЛИТУД
Моргун С.А.
Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова
г. Николаев
Рассматривается задача определения амплитуд и частот вынужденных
колебаний венцов рабочих лопаток турбомашин с замкнутыми на круг связями.
Предполагается, что исследуемая система (венец) обладает свойствами
циклической симметрии. Рассматриваемую систему можно интерпретировать в
виде совокупности χ подсистем (секций) с одинаковыми геометрическими,
инерционными и жесткостными свойствами [1 − 3]. Секция такой системы
включает в себя в общем случае сектор диска и укрепленную в нём лопатку с
участками демпферных связей. Секция рассматривается в прямоугольной
правой системе координат XYZ: ось X совпадает с осью вращения ротора
турбины, ось Z направлена по радиусу от оси вращения, а ось Y –
перпендикулярна оси Z.
Уравнения движения секции могут быть записаны в следующем виде:
a  F 
(1)
 a1 
;
a 2 

a  

L 0 


 0 L

 F1 

F2 

F   

где L = K – (kω)2 M; {a} − матрица обобщённых перемещений узлов секции под
действием приложенных сил; {F} – матрица-вектор приложенных сил в узлах
секции; K и M − матрицы жесткости и масс соответственно; k −номер
гармоники.
Частотное уравнение представлено следующим образом:
(2)
det K   k2 M   F 
С использованием метода конечных элементов решена задача расчета
амплитуд и частот вынужденных колебаний венца рабочих лопаток
турбомашин как циклически симметричной системы. Для решения данной
задачи разработана уточненная математическая модель секции «сектор диска –
лопатка с демпферными связями», позволяющая в достаточно полной мере
учитывать особенности конструкции пера и хвостовика лопатки, демпферных
связей, диска.
Литература:
1. Воробьев Ю.С. Колебания лопаточного аппарата турбомашин / Воробьев Ю.С. – К.:
Наук. думка, 1988. – 224 с.
2. Моргун С.А. Влияние геометрических параметров на частоты свободных колебаний
рабочих лопаток турбомашин / С.А. Моргун // Вісник двигунобудування. – Запоріжжя: АТ
«МОТОР СІЧ». – 2014. − №1. − С. 12-17.
3. Каиров А.С. Колебания и напряженно-деформированное состояние венцов рабочих
лопаток турбомашин при нарушении циклической симметрии / А.С. Каиров, С.А. Моргун //
Авіаційно-космічна техніка и технологія. Науково-технічний журнал Національний
аерокосмічний університета ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» – Харків, 2013. − № 9 (106). −
С.208-215.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ
КОНТАКТНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ТЕЛ
Назаренко С. А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Интенсификация рабочих процессов, усложнение конструктивных форм
обуславливает потребность в разработке методов оптимизации при создании
динамически нагруженной техники [1].
Методы первого порядка используют информацию о градиенте
функционалов качества [2]. В этих методах, базируясь на локальных свойствах
функций, описывающих критерий качества и ограничения, реализовывается
численный поиск улучшающего направления. Проект в данном направлении
модифицируется на подходящую величину шага.
Среди технологий линейного программирования выделим: симплексметод; методы эллипсоидов и потенциалов. Реализация методов второго
порядка связана как с трудностями вычисления второй производной критерия
качества и функциональных ограничений, так и возможностью быстрой
сходимости оптимизационного процесса.
При использовании непрямых методов (например, вариационного
исчисления и теории оптимального управления) на каждой итерации
проектирования удовлетворяются условия оптимальности без применения
локальных свойств функционалов качества и ограничений.
Среди популярных технологий стохастического поиска отметим метод
Монте-Карло;
«имитацию
отжига»;
генетические
алгоритмы;
«дифференциальную эволюцию»; «муравьиный» алгоритм; методы «роя частиц
разума» и «искусственных иммунных систем». Оперируя совокупностью
потенциальных
решений,
обрабатывается
комплект
параметров,
структурированный в виде цепочки конечной длины, а последующие поколения
популяции решений генерируются с содействием генетических операторов
отбора, кроссовера и мутации.
Литература:
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2. Назаренко С. А. Многодисциплинарный анализ чувствительности для исследования
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
АКСЕЛЕРОМЕТРИЧЕСКИХ БИНС
Некрасова М.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В настоящее время бурными темпами развиваются направления
микромеханики, связанные с измерением динамических характеристик движения –
угловой скорости и линейного ускорения. Целесообразно рассмотреть проблему
проектирования избыточной системы микроакселерометров с целью проверки
концепции использования такой системы, а также границ ее эффективного
применения. Некоторые вопросы алгоритмического обеспечения измерительных
систем, построенных на основе акселерометров (АК), рассмотрены в [1]. В [2]
показана принципиальная возможность калибровки таких систем с учетом
специфического состава калибруемых параметров. Проанализируем возможность
использования алгоритма БИНС [3] для таких систем. Установим связь ошибки
определения угловой скорости с измерительной ошибкой АК. Достаточно
рассмотреть одну из компонент, тогда для максимальной ошибки определения
ненулевой проекции угловой скорости max
в линейном приближении имеем

max
 

 3 max
 min (* )  max 
 A* ;
 2   

3

max
A ,
(1),

2 |  x | 

где

max
A

-максимальное

значение
возможной
погрешности
акселерометра,  - конструктивный параметр
(расстояния от точки дислокации АК до начала
связанной системы координат). Нижнюю
границу  min (см. рис.) области эффективного
применения алгоритма для заданного * можно
найти
в
виде
функции

2     ,(3), имеющей минимум в точке А при значении
*




max
допустимой погрешности угловой скорости **  3   A . и равный угловой

4 

скорости min min  3   , (4). Характеризуя полученные результаты в целом,

отметим, что при уменьшении абсолютного значения угловой скорости погрешность
ее определения возрастает до бесконечности. Таким образом, применять
рассматриваемую технологию возможно только для быстро вращающихся объектов.
max
A

Литература:
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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ АРКИ ДАМБЫ НА ОСНОВЕ МЕТОДА R-ФУНКЦИЙ И
СПЛАЙН-АППРОКСИМАЦИИ
Осетров А. А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
При проектировании гидротехнических сооружений, таких как арочные
дамбы, необходимо иметь возможность достоверного моделирования их
напряженно-деформированного состояния (НДС), что позволит на этапе
проектирования оценить и устранить возможность их разрушения. Следует
отметить, что арочные дамбы, ввиду своего основного предназначения,
испытывают
поверхностное
гидростатическое
давление от
толщи
сдерживаемой ими воды, причем это давление растет с увеличением глубины
толщи воды.
Как показывает анализ литературы [1], арки дамб относятся к основным
элементам гидросооружений и требуют к себе повышенного внимания при
проектировании, а значит и надежных методов моделирования их поведения.
В работе предложен метод исследования НДС арок дамб постоянной
толщины, находящихся под действием поперечной нагрузки, в рамках которого
арка дамбы моделируется пологой цилиндрической оболочкой. Метод
базируется на применении классической теории пологих оболочек, теории Rфункций (RFM) [2], вариационного метода Ритца и сплайн-аппроксимации. С
помощью
предложенного
метода
проведено
исследование
НДС
цилиндрической арки дамбы в Англии [3], которая изготовлена из бетона
постоянной толщины и имеет неканоническую форму проекции в плане.
Литература:
1. Ляпичев Ю.П. Гидротехнические сооружения: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. –
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ АЭРОУПРУГОГО
ПОВЕДЕНИЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С НЕСТАЦИОНАРНЫМ ГАЗОВЫМ
ПОТОКОМ
Папазов С.В., Аврамов К.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Неустойчивое аэроупругое поведение пластинчатых элементов
аэрокосмических систем представляет собой опасное явление, которое может
привести к потере работоспособности всей системы. Поэтому исследование
динамической устойчивости пластинчатых элементов аэрокосмической
техники является важной научной и инженерной задачей.
В работе рассматривается нестационарное обтекание консольной
пластины, изображенной на рис. 1.

b
U∞
а
Рис. 1. Схема механической системы
Пластина с одной стороны защемлена. Параллельно защемленной стороне на
пластину нагнетается газовый поток. На значительном удалении от пластины
поток имеет постоянную скорость U  . Представленное расположение
консольной пластины в потоке называется системой типа «крыло».
Для
расчета
аэроупругих
колебаний
консольной
пластины,
взаимодействующей с трехмерным нестационарным потоком невязкого газа,
применяется подход, основанный на использовании сингулярных интегральных
уравнений в соотношениях для аэродинамических производных перепада
давления, действующего на пластину.
Анализ аэроупругих колебаний проводился для пластинчатой
конструкции, характеризуемой следующим набором параметров:
E  70.56  109 Па - модуль упругости;   0.3 - коэффициент Пуассона;
  2.84 103 кг/м3 – плотность материала пластины; h  0.39  103 м – толщина
пластины; a = 0.77 м; b = 0.77 м.
Для численного решения системы сингулярных интегральных уравнений
определялись собственные формы колебаний механической системы методом
Релея-Ритца.
Получены критические параметры, при которых происходит потеря
динамической устойчивости, исследуемой системы.
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РЕЗОНАНСНА ДИНАМІКА ДИСИПАТИВНОЇ ПРУЖИННОМАЯТНИКОВОЇ СИСТЕМИ
Плаксій К.Ю., Міхлін Ю.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Розглядається дисипативна пружинно-маятникова система під впливом
зовнішнього періодичного збурення, зображена на рис. 1.

Рис. 1 – Пружинно-маятникова система
Динаміка система (1) була досліджена в околі одночасного зовнішнього та
внутрішнього резонансів за допомогою зведення до редукованої системи
відносно енергії, арктангенса амплітуд  та різниці фаз  . Отримано, що
форма зв’язаних коливань системи є стійкою в околі резонансу і виявлено
появу перехідної форми коливань, що існує лише для певних рівнів енергії
системи.

Рис.2 – Траєкторії у просторі (, )

Рис. 3 – Залежність координат u( )

На рис. 2 показані траєкторії у просторі (, ) . Кожна з траєкторій робить
петлю навколо квазіположення рівноваги редукованої системи, яке відповідає
перехідній формі коливань. Далі перехідна форма зникає, а траєкторії
притягуються до положення рівноваги, що відповідає стійкій в резонансному
околі нелінійній нормальній формі зв’язаних коливань системи. Рис. 3
демонструє взаємодію перехідної та стійкої форм зв’язаних коливань системи в
режимі резонансу під час їхнього одночасного існування.
Достовірність аналітичних результатів підтверджується чисельними та
чисельно-аналітичними експериментами.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ЕТАЛОННОЇ МОДЕЛІ
ПРЕЦЕСІЙНОГО РУХУ ТВЕРДОГО ТІЛА
Плаксій Ю.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Для отримання коректних оцінок похибок алгоритмів визначення орієнтації
на етапі проектування систем безплатформеної орієнтації рухомого об’єкту
застосовують аналітичні еталонні моделі обертання твердого тіла. Найбільш
поширеними моделями є моделі конічного обертання і регулярної прецесії, в
яких кватерніон орієнтації і квазікоординати (прирости уявних поворотів на
такті обчислень) представляються неперервними явними функціями часу. В
моделі регулярної прецесії кватерніон орієнтації має вигляд:
0 (t )  cos( 2)  cos((   ) t 2); 1 (t )  sin( 2)  cos((   ) t 2);
2 (t )   sin( 2)  cos((   ) t 2); 3 (t )  cos( 2)  sin((   ) t 2),

(1)
де  ,  ,  – постійні величини. Очевидно, що модельний кватерніон (1) є
окремим випадком кватерніона орієнтації, записаного в функціях подвійних
кутів Ейлера:
0 (t )  cos (t )  cos(( (t )   (t )); 1 (t )  sin  (t )  cos(( (t )   (t ));
 2 (t )  sin  (t )  sin(( (t )   (t )); 3 (t )  cos (t )  cos(( (t )   (t )).

(2)
Використаємо кватерніон (2) для отримання еталонної моделі обертання
твердого тіла. У випадку, коли кути є лінійними функціями часу  (t )  k1t ,
 (t )  k 2 t ,  (t )  k3t , проекції вектора кутової швидкості на зв’язані осі можна
~
 (t ) ,
отримати з оберненого кінематичного рівняння
а
  2(t )  
квазікоординати модельного руху визначаться як перші різниці компонент
вектора позірного повороту
*
 ni
 i (tn )  i (tn 1) , i  1,2,3 ,
(3)
де
k1
k2
k2
sin(2k 3t ) 
sin(2k1  2k 3 )t 
sin(2k1  2k 3 )t ;
k3
2k1  2k 3
2k1  2k 3
k
k2
k2
 2 (t )  1 (cos(2k 3t )  1) 
(cos(2k1  2k 3 )t  1) 
(cos(2k1  2k 3 )t  1) ;
k3
2k1  2k 3
2k1  2k 3
k
(4)
 3 (t )  2 sin(2k1t )  2k 3t .
k1

1 (t ) 

В результаті чисельного експерименту для кінематичної моделі (2) при
різних значеннях k1, k2 , k3 побудовані траєкторії i (k ) , (i  k ) в
конфігураційному просторі параметрів, вигляд яких відрізняється від
характерного вигляду траєкторій, що мають місце у випадку моделі регулярної
прецесії. Для відомих алгоритмів визначення орієнтації четвертого порядку за
допомогою еталонної моделі (2) – (4) отримані оцінки точності у вигляді
похибок дрейфу. Наводяться результати аналізу точності алгоритмів для різних
реалізацій моделі.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ
АСТРОІНЕРЦІАЛЬНОГО БЛОКУ
ПРИ ЗОВНІШНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ
Погорілов С.Ю., Счастливець К.Ю.
Національний технічний університет
„Харківський політехнічний інститут”, м. Харків
В бортових системах керування сучасних космічних літальних апаратів,
серед інших, використовується бесплатформений астроінерциальний блок
(БАІБ), до складу якого входять волоконно-оптичні гіроскопи (ВОГ)
середнього класу точності.
Доповідь присвячена розробці методики визначення зміни температури,
що відбувається під час роботи ВОГ. Отримані закономірності
використовуються при таріровці приладів.
Використовується підхід, заснований на постобробці вимірювань кутової
швидкості згідно алгоритмічної моделі, званої температурною моделлю
помилок вимірювання. Практично температурний градієнт в заданій точці
досліджуваного об'єкту може бути визначений двома способами:
1. шляхом чисельного диференціювання за часом значень температурного
датчика в заданій точці;
2. шляхом обчислення різниці між даними температурного датчика в
заданій точці і температурного датчика, що знаходиться в іншій точці
того ж об'єкту.
В роботі проводиться порівняльне дослідження двох вищевказаних
методик вимірювання температурного градієнта ВОГ ОИУС501, а також
проводиться вибір місць розташування датчиків при застосуванні різницевої
методики вимірювання градієнтів.
Була створена модель БАІБ із спрощеною внутрішньою структурою. Для
моделювання теплообміну між складовими БАІБ був прийнятий теплообмін
шляхом теплопередачі. Теплообмін з навколишнім середовищем моделюється
за законом Ньютона у формі конвекції з верхньої та бічних зовнішніх
поверхонь кришки. Зовнішні умови змодельовані у вигляді температури
навколишнього середовища, як періодичної функції.
Розподіл температур φ(x, у, z, t) визначається шляхом розв'язання
диференціального рівняння нестаціонарної теплопровідності. Методом
розв'язання
поставленої
початково-краєвої
нестаціонарної
задачі
теплопровідності було обрано метод скінчених елементів.
Розглянуто тепловий режим приладу за умов зміни зовнішньої
температури у вигляді періодичної функції, при цьому досліджувались
параметри температурного поля, такі як час «самопрогрівання», величини
перегріву, тимчасових і альтернативних градієнтів, можливі місця
розташування зовнішніх датчиків температури і необхідна точність датчиків.

77

МОДЕЛЮВАННЯ КОРОЗІЙНОГО ДЕФЕКТУ ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ
НА КОЛІНІ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДУ
Потопальська К.Є.
Национальний техничний університет
«Харьківський політехнічний інститут», г.Харків
В основі енергоефективності та енергетичної безпеки України
знаходяться питання, які пов’язані із транспортуванням та зберіганням
нафтопродуктів.
Перевезення та зберігання нафтопродуктів реалізується автомобільними та
залізничними цистернами, у трубопроводах та резервуарах, які є важливим
елементами системи їх транспортування та збереження і відіграють значну роль
у забезпеченні потреб кінцевого споживача. При транспортуванні
нафтопродуктів по магістральним трубопроводам, ці конструкції відчувають
дію агресивного середовища, що за певний час експлуатації може привезти до
їх пошкодження. Накопичення втоми та корозії металу, здатне призвести до
утворення та росту пошкоджень і, внаслідок цього, розгерметизації конструкції.
Несвоєчасне виявлення таких пошкоджень конструкції може призвести до
виникнення аварійно-небезпечних ситуацій та стати причиною екологічних
катастроф, забруднення, завдати суттєвих споживчих збитків, а також бути
загрозою життя людини. Попередження таких подій за рахунок вчасного
проведення технічного обслуговування та ремонту є вкрай важливою задачею.
Більша частина досліджень відомих в літературі з питань вирішення задач з
оцінки надійності систем з корозійними дефектами знаходиться в площині
аналізу статичної міцності прямолінійних ділянок трубопроводу або пластин
[1], а при прогнозуванні залишкового ресурсу для цих систем використовують
статистичні симуляції з метою визначення ймовірності втрати статичної
міцності або виникнення протікання цистерн, резервуарів або трубопроводів.
При цьому дослідженню дефекту на коліні трубопроводу приділяється
недостатньо уваги. Оцінка надійності цих конструкцій має проводитись за
критеріями не лише статичної міцності, яка може бути порушена при різких
експлуатаційних викидах навантажень (тиску), але й за критеріями
довготривалої міцності, наприклад внаслідок накопичення багато чи мало
циклової втоми, що відбуваються через наявність експлуатаційної циклічності
навантажень, посилених наявністю концентрації напружень навколо дефекту.
В даній роботі виконується автоматизоване моделювання коліна трубопроводу
[2] з дефектом прямокутної форми, який повторює геометрію коліна
трубопроводу. У подальшому планується дослідження напруженнодеформованого стану трубопроводу в залежності від розміру дефекту, та
наявності декількох таких дефектів.
Література:
1. SilvaRCC, GuerreiroJNC, LoulaAFD. A study of pipeinteracting corrosion
defectsusingtheFEM and neuralnetworks.AdvEngSoftw2007;38(11–12):868–75.
2. РД 153-39.4-113-01. Нормы технологического проектирования магистральных
нефтепроводов
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МОДЕЛЮВАННЯ ШТАМПОВКИ ПІСЛЯ ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ
Сімсон Е.А., Грозенок Є.Д.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У сучасній промисловості для штампування [1] широко використовується
індукційний нагрів заготовки. Однак цей ефективний метод нагріву має свої
недоліки. Так при індукційному нагріванні виникає нерівномірне нагрівання
заготовки по її товщині. Це пов'язано з тим, що при індукційному нагріванні
відбувається інтенсивний нагрів поверхневого шару заготовки, а по товщині
тепло поширюється за рахунок кондуктивної теплопровідності. Нерівномірний
розподіл температури по товщині заготовки може призвести до браку деталей в
наступній технологічній операції - штампуванні. При чисельному моделюванні
зв'язаних технологічних процесів індукційного нагріву та штампування
необхідно розв’язувати зв'язану крайову електротермов’язкопластичну задачу,
яка дозволить вибрати оптимальні параметри цих режимів. Розрахунок
електромагнітного поля дає можливість отримати нерівномірний розподіл
щільності струму по всьому об'єму заготовки, яке є об'ємними джерелами
тепла. Рішення задачі теплопровідності дозволяє визначити поле температури,
яке є вихідними даними для розв’язання задачі термов’язкопластичності.
Чисельне моделювання для циліндричної заготовки, яка вміщена в індуктор,
проводилося методом скінчених елементів за допомогою програмного
комплексу Deform. В результаті розрахунку було отримано поля розподілів
щільності струму і температур для циліндричної заготовки, а для
підшипникового кільця після штампування - поле напружень і розподіл ліній
Лагранжа, які відповідають розподілу волокон в поковці. Оскільки при
штампуванні важливим моментом є процес укладання волокон в матеріалі для
створення оптимальної поковки підшипникового кільця необхідно, щоб
волокна були паралельні доріжці кочення і не виходили на неї [2].
Отримані результати дають можливість зробити висновок, що тільки
рішення зв'язаної електров’язкопластичної крайової задачі дозволяють
визначити оптимальні параметри технологічного процесу для забезпечення
гарантованої якості отриманих деталей при штампуванні.
Література:
1. Безручко И.Н. Индукционный нагрев для объемной штамповки. / Безручко И.Н. —
Л.: Машиностроение, 1987.217 с.
2. Банных О.А. Штамповка поковок с направленным волокнистым строением / О.А.
Банных, О.А. Белокуров. — М: Вестник машиностоения-2000-№10-33 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОТВЕРЖДЕНИЯ РЕМОНТНОЙ
НАКЛАДКИ НА ТРУБОПРОВОДЕ
Сукиасов В.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Объектом исследования является фрагмент трубопровода с композитным
бандажом, смонтированным методом влажной укладки. Выполнено
моделирование процесса разогрева накладки и прилегающей области
трубопровода в ходе полимеризации связующего, а также последующего
остывания с учетом эффекта стеклования. Численный анализ взаимодействия
трубы и накладки основан на осесимметричной конечноэлементной модели,
показанной на рис.1. Симметрия позволяет рассматривать половину длины
отремонтированного фрагмента трубы.

Рисунок 1. Конечноэлементная модель трубы с бандажом
Разогрев вследствие тепловыделения в материале бандажа моделируется
посредством переходного термического анализа при наличии внутреннего
источника. Его мощность пропорциональна скорости полимеризации, которая
описывается кинетическим уравнением   f (,T ) , где   [0,1] – глубина
конверсии, безразмерный параметр, характеризующий степень завершенности
процесса. Для приближенного описания зависимости скорости реакции от
температуры построена аппроксимация, согласующаяся с известными
экспериментальными и теоретическими данными. Теплофизические свойства
композита найдены для двунаправлено армированного материала на основе
правила смесей. Остывание отремонтированной трубы моделируется
посредством переходного термического анализа без внутренних источников. На
этой стадии происходит фазовый переход полимерной матрицы из
гелеобразного состояния в стеклообразное, с резким изменением
характеристик, которое моделируется ступенчато-линейной зависимостью. Изза неоднородности температурных полей стеклование происходит
неравномерно и носит фронтальный характер. Положения фронта стеклования
для некоторых моментов времени от начала остывания, показаны на рис. 2.

a) t=1200s

b) t= 1800s

c) t= 2100s

d) t=2310s

Рисунок 2. Ход процесса стеклования композитной накладки
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NONLINEAR FREE VIBRATION OF CANTILIVER CYLINDRICAL SHELL
Taherzadeh H., Avramov K.V.
National Technical University
«Kharkov Polytechnic Institute», Kharkov
The cylindrical shells are the elements of various engineering structures such
as pipes, rickets, aircrafts. Frequently, such structures perform vibrations with
amplitudes, which are commensurable with their thickness. Then, the structure
straining is geometrically nonlinear. This presentation devotes to such vibrations
analysis.
Thin cantilever cylindrical shells are considered. The shell imperfections are
not taken into account. At the first stage of the research, the free linear vibrations are
analyzed using the Rayleigh- Ritz method. The longitudinal, circumferential and
radial shell displacements are expanded be means of double series using trial
functions. As a result of the analysis, the eigenfrequencies and eigenmodes are
calculated.
At the second stage of the research, the Donnell's nonlinear shallow shell
theory is used for shell modeling. The expression of the potential shell energy is
obtained by using the nonlinear strain-displacement relationship. In the nonlinear
analysis the full expression for potential energy contains the terms up to the fourth
order is used. The nonlinear dynamical system is obtained by using the Lagrange
equation. For reduction the number of degrees of freedom the longitudinal and
circumference displacements is considered quasi statically. The nonlinear free
vibrations are calculated using the harmonic balance method. The nonlinear modes of
cantilever cylindrical shell are calculated numerically. The backbone curves are
investigated.

Fig 1-backbone curve
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ДОСЛІДЖЕННЯ АНОМАЛЬНО НИЗЬКОГО ТЕРТЯ ТА ЗНОШУВАННЯ
В ТРИБОСИСТЕМАХ
Трошін О.М.1), Киркач Б.М. 2)
1)
Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
2)
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Головним аргументом противників теоретичного підходу до можливості
досягнення в реальних трибоситемах аномального низького тертя та зношування
(нульове, від’ємне тертя) є трактування безповоротності перетворення
молекулярно-механічної складової сили тертя в термічне. Реакція трибосистеми
на імпульсну динамічну взаємодію (при програмному навантаженні), відповідно
до принципів зсуву Ле Шателье трибосистема переходить в такий стан в якому
ефект зовнішньої взаємодії послабляється. При русі поверхонь трибоелементів у
кожний момент часу відбувається велика кількість зіткнень мікровиступів. У
кожній мікрозоні утворюється тепло, яке розсіюється за законами дисипації.
Результуюча стану трибосистеми в цьому випадку диктується основоположними
термодинамічними принципами. Тому зростання «вагового значення» хвильової
складової сил тертя Fw , яка повинна входити в загальне рівняння сили тертя із
знаком мінус, є термодинамічно передбаченим. Оскільки в результаті контактної
взаємодії ідеально пружних мікровиступів формується хвиля напруг, яка бере
участь в процесі дисипації енергії, що підводиться зовні, то кількісна оцінка сили
тертя F f з урахуванням хвильової складової Fw буде мати наступний вигляд:
F f  Fa  Fd  Fw

де Fa – молекулярна (адгезійна) складова сили тертя; Fd – механічна
(деформаційна) складова сили тертя. Хвильова складова сили тертя Fw є тим
ентропійним насосом, який частину зовнішнього тертя, що не компенсується,
переводить у внутрішнє.
Перехід трибосистеми від нормального до аномально низького тертя з
використанням програмного навантаження генерує, особливий вид хвильового
резонансу, який виникає в кінетичному нанополі з утворенням хвилі, що
біжить. В умовах рівноважної самоорганізації цей ефект не виникає, йому
перешкоджають принципи термодинаміки рівноважних систем перш за все
утворення позитивного градієнта по твердості (ефект Ребіндера). При
програмному навантаженні відбувається істотна зміна фізико-механічних
властивостей поверхонь елементів трибосистем, що зачіпає більш більшу
глибину, ніж глибина вторинних структур, що відповідають за процеси тертя та
зношування при рівноважній самоорганізації. З аналізу зворотних і
незворотних процесів, аномально низьке тертя та зношування, що досягається
при програмному навантаженні, однозначно відносяться до незворотних
процесів. Таким чином, основний закон термодинаміки (закон збереження) не
порушується, перехід до аномально низького тертя та зношування пояснюється
досягненням рівності молекулярно-механічної та хвильової сили тертя.
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КОНЦЕПЦИЯ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ О
НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
РАБОЧИХ КОЛЕС ГИДРОТУРБИН
Трубаев А.И., Ульянов Ю.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Надежность работы резьбовых соединений во многом определяет ресурс
гидротурбин. В частности, для достоверного прогнозирования ресурса
болтовых соединений рабочих колес гидротурбин необходимо иметь
информацию о напряженном состоянии этих элементов силового крепежа на
переходных режимах работы гидроагрегата [1]. Эту информацию обычно
получают путем экспериментального определения гидродинамических
нагрузок, действующих на рабочее колесо на переходных режимах и
последующего решения задачи о напряженно-деформированном состоянии
болтового соединения. Такой подход является довольно сложным и
трудоемким.
В качестве альтернативного предлагается подход, базирующийся на
экспериментальном определении только напряженного состояния болтового
соединения во время пуско-наладочных работ гидроагрегата.
Разработана концепция и схемотехника оригинальной системы сбора и
обработки информации (СОИ) о напряженном состоянии болтовых соединений
с акустическим каналом связи (АКС) для передачи данных от первичных
датчиков, устанавливаемых на болтах вращающегося рабочего колеса к
регистрирующей электронной аппаратуре.
В качестве звуковода в АКС предусматривается использовать вал
гидротурбины. Успешная реализация АКС основывается на проведенном
исследовании по выбору его рабочих частот в интервале 3÷12 кГц, где минимальны
уровни вибрационных и кавитационных шумов гидроагрегатов [2]. Этому
диапазону соответствуют также частотные характеристики современных
пьезоэлектрических преобразователей, например, типа KSN-1165.
По результатам лабораторных экспериментов на специально созданном
действующем макете одноканальной системы СОИ на частоте 10 кГц
подтверждена возможность практической работы ее на реальном гидроагрегате в
условиях воздействия электромагнитных помех и различного рода акустических
шумов.
Литература:
1. Водка А.А., Трубаев А.И. Методика прогнозирования ресурса болтовых соединений
рабочих колес гидротурбин Вибрация гидроагрегатов гидроэлектрических стаций. – Харків.:
Вісник НТУ «ХПІ», 2013. – №13(987). – С. 115–121.
2. Дякін В.І. та ін. Вимірювання і спектральний аналіз пульсації тисків у гідротурбінах.
– Харків.: Вісник Харківського політехнічного інституту.- №74.- 1973.- стор. 45-50.
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ГОМОГЕНИЗАЦИЯ МОДУЛЕЙ СДВИГА ВОЛОКНИСТЫХ
КОМПОЗИТОВ ТЕТРАГОНАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ
Федоров В.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Разработка

математических моделей композитов, основанных на
упрощающих предположениях, позволяет получить зависимости эффективных
параметров композита от параметров его компонентов в аналитическом виде
без привлечения ресурсозатратных и дорогих программных комплексов.
В данной работе рассматривается задача гомогенизации сдвиговых
жесткостей однонаправленного волокнистого композита тетрагонального
строения с волокнами прямоугольного сечения (рис. 1).
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Рисунок 1. Структура композита. Рисунок 2. Представительная ячейка.
Задача решается на минимальной представительной ячейке, ячейке
симметрии (рис. 2). Используются физически обоснованные упрощающие
гипотезы [1], позволяющие построить для продольного и поперечного модулей
сдвига по две альтернативные математические модели и получить для каждого
из указанных эффективных модулей формулы, соответствующие статически и
кинематически
согласованным
математическим
моделям
композита
Применение обобщенных формулировок вариационных принципов Лагранжа и
Кастильяно [2,3] позволило доказать, что указанные модели для каждого из
модулей сдвига являются, соответственно, нижней и верхней границами,
которые в свою очередь, принадлежат интервалу Рейсса-Фойгта. Показано, что
усреднение полученных в работе границ дает эффективные модули с хорошей
точностью и, таким образом, может иметь практическое применение.
Литература:
1. Fedorov VA. Homogenization and boundary estimates of shear stiffness for the composites
of the tetragonal structure. // Composites B. - 2016. - Vol. 85. - P. 8-14.
2. Fedorov V. A. Symmetry in a problem of transverse shear of unidirectional composites //
Composites B. - 2014. - Vol. 56. - P. 263-269.
3. Fedorov V. A. Symmetry in a problem of shear of composites // Mech Compos Mater. 2015. - Vol. 51, № 3. - P. 265-276.
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ГОМОГЕНИЗАЦИЯ УПРУГИХ СВОЙСТВ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО
КОМПОЗИТА ХАОТИЧНОГО СТРОЕНИЯ
Федоров В.А., Радионова С.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Актуальность численных исследований композитов, гомонизации их
упругих свойств вытекает из сложности проведения экспериментальных
исследований ввиду анизотропии и многовариантности параметров композита.
В данной работе рассматривается двухкомпонентный однонаправленный
волокнистый композит хаотического строения. Свойства композита изучаются
на представительных ячейках, нагруженных равномерными нагрузками, такими
как одноосное растяжение в трех направлениях и чистый сдвиг в трех
плоскостях.
Примеры распределения микронапряжений  3   z при осевом
~
~
растяжении микронапряжением  3 вдоль оси z и  1   x при растяжении  1
вдоль оси x (рис. 1 и 2 соответственно).

Рисунок 1

Рисунок 2

Также в результате решения этих краевых задач микромеханики были
получены усредненные значения компонентов деформаций ~i( k ) и вычислены
~ (k )
элементы матрицы макроподатливости Sij k-й ячейки
~
~ , (i, j  1,6).
Sij( k )  ~i( k ) / 
j
(1)
Для получения достоверных результатов такие расчеты проводятся на
достаточно большом количестве представительных ячеек со случайной
геометрией, но с одинаковой объемной концентрацией волокон с последующей
статистической обработкой результатов на основе теории эргодических
функций [1].
Литература:
1. Ломакин В.А. Статистические задачи механики твердых деформируемых тел. М.:
Наука, 1970.
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ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ РЕСУРСНИХ ПОКАЗНИКІВ
КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ СИЛОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛАНЕРА
ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ
Фененко О.О. 1), Варваров В.В. 1), Шергін С.Ю. 1)
1)
Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба,
2)
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Прогнозування технічного стану складної технічної системи після
відпрацювання призначеного терміну експлуатації з використанням сучасних
методів неруйнівного контролю, є надзвичайно актуальною і недостатньо
вивченою проблемою, оскільки вирішення цього завдання складається з двох
складових:
– визначення міри пошкодження яка адекватно оцінює зміну фізикомеханічних властивостей конструкційного матеріалу у процесі тривалої
експлуатації;
– математичне описання еволюції змін міри пошкодження матеріалів в
процесі тривалої експлуатації в умовах знакозмінних навантажень.
Для вирішення цих задач використовувалися два електрофізичних
методи: контактної різниці потенціалу та акустичної емісії.
Проведені теоретичні і експериментальні дослідження змін міри
пошкодження конструкційних матеріалів під час тривалої експлуатації в
конструкції силового набору планера літального апарату дозволили встановити
три етапи деградації матеріалів.
Експериментальним методом підтверджено закон зміни міри
пошкодження у відповідності з математичною моделлю марківського типу. На
зразках конструкційних матеріалів на машині для випробувань на
багатоциклову втому з використанням методу контактної різниці потенціалів та
акустичної емісії.
Встановлено вплив кліматичних факторів на показники багатоциклової
втоми конструкційних матеріалів.
Розроблена технологія підвищення ресурсних показників (на основі
використання епіламування) силових елементів, що виробили свій призначений
ресурс.
Розробка
інструментальних
методів
прогнозування
ресурсу
конструкційних матеріалів силових елементів планера літального апарату дасть
можливість вирішення двох задач, що стоять перед воєнною авіацією в Україні:
задача модернізації парку літальних апаратів та розробка методів вбудованого
контролю міри пошкодження конструкційних матеріалів.
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СИЛОВА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ І
ЖИВОЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ СВЕРДЛІННІ
Хавін В.Л.1, Лавриненко І.С.1, Лавриненко С.М.1, Мамалис А.Г.2
1
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків,
2
Project Center for Nanotechnology and Advanced Engineering, NCSR
“Demokritos”, Greece
Питання математичного моделювання силової взаємодії ріжучого
інструменту під час свердління кісткової тканини в літературних джерелах
практично не освітлено. Для створення фізично адекватної моделі, яка може
бути використана для кількісного розрахунку величини осьової сили і
крутильного моменту при свердлінні кістки необхідно враховувати вплив
різальних крайок свердла, перемички і додаткового осьового зусилля, яке
пов'язано з тертям зрізаного матеріалу по поверхні стружкових канавок при
виведенні його із зони різання. При моделюванні враховувалося, що в перерізі
тканина кістки неоднорідна і складається з твердого щільного зовнішнього
кортикального шару і порівняно м'якого пористого внутрішнього шару, а також
те, що товщина і щільність цих шарів на різних ділянках кістки уздовж її осі
розрізняються. Відзначено, що при розрахунку сили різання і крутильного
моменту необхідно враховувати, в якій саме частині кістки здійснюється
процес свердління.
Головна складова сили різання від ріжучих кромок свердла Ft
визначається через удільні енергії (роботи) різання для матеріалу зовнішньої
оболонки кістки U 1 і серцевини - U 2 . Відзначено, що якщо ввести поняття
удільних сил різання (на одиницю площі зрізу) для оболонки кістки - P1 і
серцевини - P2 , то вони чисельно рівні удільним роботам різання:
P1 

Ft1
 U1 ,
A1

P2 

Ft 2
 U2 ,
A2

(1)

де Ft1 Ft 2 і A1 , A2 - головні складові сили різання и площі зрізу для матеріалу
зовнішньої оболонки і серцевини відповідно.
Головна складова сили різання Ft ( ) на одну ріжучу кромку і відповідний
крутильний момент T ( ) при одночасному свердлінні зовнішньої оболонки
кістки і серцевини визначаються залежностями::
Ft ( )  U 1 A1 (a0 , )  U 2 A2 (a0 , ) ,
T1 ( )  2U 1bc1 A1 (a0 , )  U 2 bc 2 A2 (a0 , ),
(2)
де bc1 , bc 2 - відстань від осі свердла до геометричних центрів тяжіння площ
зрізу A1 (a0 , )
і A2 (a0 , ) відповідно. Представлено також залежності для
додаткового осьового зусилля, яке пов'язано з тертям зрізаного матеріалу по
поверхні стружкових канавок.
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АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СТІЙКИ
ДИСКОВОЇ БОРОНИ
Ягудін Д.С., Сімсон Е.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Дискова борона - це знаряддя, що широко застосовується в сільському
господарстві для обробки ґрунту, ефективність його дуже висока, використання
даного інструменту дозволяє перемішати стерню в верхньому шарі ґрунту.
Борона складається з багатьох компонентів та представляє собою сферичний
зубовий диск, з’єднаний зі стійкою за допомогою підшипникового вузла.
Стійка виконана з пружинної сталі і має вигляд «знаку питання» та
прикріплюється до рами за допомогою болтового з’єднання. В результаті
обробки грунту стійка руйнується у зоні максимального вигину. Для вирішення
проблеми необхідно змоделювати поведінку стійки в результаті процесу
обробки грунту.
Запропоновано розглянути три види навантаження стійки: статичне, з
кінематичним та силовим навантаженням; динамічне навантаження. Після
огляду поверхні руйнування стійки виявили, що має місце руйнування від
втомлення. Моделюється випадок наїзду диска на твердий камінь (поширена
ситуація), деформування стійки внаслідок дії сили супротиву грунта, та
динамічне навантаження від удару зубів по твердому грунту.
За допомогою програмного комплексу Pro/ENGINEER побудовано
параметричну модель дискової борони. На наступному етапі 3D модель
імпортується в скінчено-елементний програмний комплекс.
За результатами проведеного моделювання виявлено, що зона
максимальних напружень відповідає зоні фактичного руйнування стійки, але
максимальні напруження при силовому навантаженні не перевищують 25% від
межі плинності, а максимальні напруження від кінематичного навантаження
(наїзд на камінь висотою 75мм.) складають 60% від межі плинності.
Проаналізувавши власні частоти стійки з диском та підрахувавши частоту
вимушених коливань, виявили що стійка входить в резонанс. На резонуючій
частоті в зоні руйнування відбуваються згинно - крутильні коливання,
відповідні 2-й власній частоті, що призводять до накопичення пошкоджень
втомлення .
В результаті можна констатувати, що статичні навантаження, самі по
собі, не призводять до руйнування стійок. Руйнування носить комплексний
характер (накопичення пошкоджень від втомлення з подальшим руйнуванням
при статичному навантаженні).
Література:
1. Трубилин Е. И. Ротационные дисковые рабочие органы – как базовый элемент в
комбинированных агрегатах для обработки почвы и посева / Е. И. Трубилин, К. А. Сохт, В.
И. Коновалов, О. В. Данюкова // Научный журнал КубГАУ. – 2013. - №91(07) – С. 1 – 33.
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СЕКЦІЯ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА АВТОМАТИЗОВАНЕ
ПРОЕКТУВАННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ
ВИБІР ГРАНИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ ДІАГНОСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
ГІДРОПРИВОДІВ МЕТОДАМИ СТАТИСТИЧНИХ РІШЕНЬ
1
Андренко П.М., 1Клітной В.В., 2Свинаренко М.С.
1
Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут», 2Харківський національний університет
будівництва та архітектури, м. Харків
Застосування методів статистичних рішень для діагностування насоса
розглядається на прикладі оцінки його технічного стану за вмістом механічних
домішок в маслі. Для справного стану середнє значення домішок становить 5 г на
тонну масла, середньоквадратичне відхилення 2 г на 1 тонну. При підвищеному
зношуванні деталей тертя середнє значення 12 г на 1 тонну, середнє квадратичне
відхилення 3 г на 1 тонну. Розподілення випадкових величин (вмісту домішок)
відбувається за нормальним законом.
За статистичними даними несправний стан насоса Р2 (підвищене зношення)
спостерігається у 10 % насосів. Пропуск дефекту оцінювали у 20 разів дорожче за
хибну тривогу. Умовною вигодою від правильного рішення – нехтували. Визначали
граничний вміст домішок у приводі, вище яких насос підлягає заміні (несправний) для
того, щоб уникнути небезпечних наслідків (раптової відмови). З умови задачі: P2  0,1 ;
P1  1  Р2  0,9 ; С11  С22  0 ; С12 С21  0 (С12  20 , С21  1 ); х1  5 ; 1  2 ;
х2  12 ; 2  3 . Де х0 – граничне значення діагностичної ознаки х; C11 , C12 , C21 і
C22 – відповідно вартості: правильного рішення (справний стан); пропуску дефекту;
хибної тривоги; правильного рішення (несправний стан);  – середнє квадратичне
відхилення. Знаходили: граничне значення параметра – х0 ; ймовірність похибок 1-го –
PH 21  та 2-го роду – PH12  ; середній ризик – R . Ведемо позначення: H 21 – хибна
тривога (похибка 1-го роду); H12 – пропуск несправності (похибка 2-го роду).
Розв’язок задачі здійснювали різними методами, табл. 1.
Таблиця 1 – Результати розрахунку
Метод
х0
PH 21 
PH12 
R
Мінімального ризику
7,46
0,0984
0,0065
0,229
Мінімальної кількості похибок
9,79
0,0074
0,0229
0,467
Найбільшої правдоподібності
8,14
0,0524
0,0098
0,248
0,3235
0,0018
0,360
C12 C21  20 5,71
Мінімаксу
C12 C21  1
7,80
0,0727
0,0081
0,234
Неймана–Пірсона
7,44
0,1000
0,0064
0,230
Найбільший R при прийнятті рішень є при використанні методів мінімальної
кількості похибок та мінімаксу з нерівнозначною оцінкою хибної тривоги і пропуску
дефекту. Для інших методів величина R приблизно однакова і становить 0,23 ... 0,25.
Найменша імовірність пропуску дефекту є при використанні методів НейманаПірсона і мінімального R , х0  7,44 ... 7,46 .
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ЗНИЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
У ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИНАХ
Боговісов О.Ю., Григоров О.В., Радченко В.Ф.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Значна кількість вантажопідйомної техніки на сьогоднішній день
морально та технічно застаріла, ресурс більшості вантажопідйомних кранів
вичерпаний. Інтенсивна експлуатація підйомно-транспортних машин в такому
технічному стані призводить до виходу їх з ладу, що викликає припинення
вантажних потоків, які ними обслуговуються. З іншої сторони забезпечення
високої продуктивності переміщення вантажів у морських та річкових портах,
складах, виробничих цехах, будівельних майданчиках пов’язано зі значними
динамічними навантаженнями у елементах вантажопідйомних кранів, які є
основною причиною їх переходу у граничний стан, після якого подальша
експлуатація машини неможлива.
Вирішення даного питання можливе із використанням мехатронного
підходу при якому підйомно-транспортна машина розглядається як поєднання
механічних, електричних та електронних компонентів. Значна увага при
проектуванні кранової мехатронної системи приділяється розробці програмного
забезпечення, яке визначає керування окремими механізмами. Необхідно також
зазначити, що максимальне використання ресурсів крана можливе лише за
допомогою оптимізації режимів його роботи.
На теперішній час вивченість динамічних процесів у механізмах
вантажопідйомної машини як мехатронної системи є недостатньо. Відсутні
дослідження, що присвячені питанням впливу налаштувань сучасних
перетворювальних пристроїв на характер перехідних процесів у механізмах, не
повною мірою розроблено питання забезпечення можливості реалізації
оптимальних режимів руху механізмів крана, не обґрунтовані раціональні
шляхи з підвищення якості реалізації оптимально керування.
Для значного зниження динамічних навантажень у вантажному канаті і
металевій конструкції крана, необхідно застосувати привод з частотним
управлінням, з відповідною системою керувань.
Висновки. Вирішення цього питання дозволить підвищити технічний
рівень вантажопідйомних кранів за рахунок синтезу системи керування рухом
їх механізмів, що в кінцевому результаті призведе до підвищення
продуктивності роботи крана, покращення його енергоефективності,
забезпечить надійність і довговічність кранових конструкцій.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АЛМАЗНО-АБРАЗИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ТОРЦЕВОГО ШЛИФОВАНИЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ
С ТОКОПОДВОДОМ НА РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ РЕЗАНИЯ
Белозеров В.В., Гуцаленко Ю.Г., Севидова Е.К., Махатилова А.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Алмазный шлифовальный круг (ШК) на металлической связке и с
алюминиевым корпусом как объект барьерных технико-технологических
решений, избирательным поверхностным микродуговым оксидированием
(МДО) обеспечивающих токозащиту его контактам со стальными посадочным
местом и прижимным фланцем на оправке инструментального шпинделя,
известной практикой предлагается исключительно инструментальным
производствам. Это связывается с необходимостью обезопасить алмазнометаллическую композицию (АМК) рабочей части ШК от преждевременных
электрофизикохимических повреждений включением операции анодного МДО
в технологический маршрут изготовления ШК до напрессовки на корпус его
рабочей части [1].
Для бездефектной МДО-модернизации традиционных алмазных
чашечных кругов в условиях потребителя предложена специальная оснастка
круга (на снимке) перед погружением в емкость оксидирования, исключающая
АМК рабочей части ШК из электрической цепи
МДО.
Перед операцией МДО-модернизации
ШК
альтернативно
тонкой
доводочной
послеоперационной механической обработке
может быть выполнено предварительное
расшлифовывание его посадочного отверстия с
учетом поверхностного приращения исходного
тела с алюминиевой основой в оксидированном
объеме
и,
соответственного
изменения
(увеличения)
его
линейной
размерной
характеристики в направлении толщины оксидного покрытия. Принимая во
внимание результаты ранее проведенных исследований [2], при этом следует
исходить из ожидания линейного приращения сформировавшегося
алюмооксидного покрытия на 20-25 % от прореагировавшей толщи
алюминиевой основы.
Литература:
1. Гуцаленко, Ю. Г. Шліфувальний круг: патент на корисну модель № 96568 Україна:
МПК (2006.01) B24D 3/06 / Ю. Г. Гуцаленко, О. К. Севидова, І. І. Степанова. – № u
201409394; заявл. 26.08.2014; опубл. 10.02.2015. Бюл. № 3. 2. Белозеров, В.В. Исследование
изменения размеров детали при МДО-обработке алюминиевых сплавов / В. В. Белозеров, А.
И. Махатилова, Е. М. Реброва // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта,
здоров’я: матеріали ХVII міжнар. наук.-практ. конф. (20-22 травня 2009 р., Харків). – У 2-х ч.
– Х.: НТУ «ХПІ», 2009. – Ч. 1. – С. 326.
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ЗАСТОСУВАННЯ ДАТЧИКІВ ПОШКОДЖЕНЬ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
МАШИН ПО ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ
Веселовська Н.Р., Яремчук О.А.
Вінницький національний аграрний університет,
м. Вінниця
Необхідність значного підвищення надійності і довговічності сучасних
конструкцій і машин на стадії експлуатації вимагає створення компактних
технічних засобів оцінки індивідуальної завантаженості і залишкового ресурсу.
Це дозволить більш повно використовувати індивідуальні можливості кожної
конструкції, уточнити терміни проведення профілактичних заходів і зменшити
ступінь ризику виникнення непередбачуваних на стадії проектування і
виготовлення відмов, аварій і катастроф. Проведений аналіз існуючих
технічних засобів оцінки індивідуального завантаження і ресурсу. В результаті
проведених досліджень розроблений новий метод оцінки ймовірнісних
характеристик індивідуальної завантаженості і ресурсу, заснований на
кінетичному рівнянні накопичення пошкоджень в датчиках аналогового типу.
Дані способи встановлення кореляційного зв'язку між інформацією з датчиків і
кінетикою накопичення пошкоджень в елементах конструкцій і машин, що
знаходяться в складних режимах експлуатації. По теоретичних результатах
роботи запропонований новий касетно-рівневий принцип конструювання
технічних пристроїв для визначення індивідуальної завантаженості і оцінки
залишкового ресурсу в темпі функціонування машин. Використання цього
принципу дозволяє створювати компактні, технологічні, дешеві і прості в
експлуатації технічні пристрої, розраховані на режими навантаження.
Розроблений метод застосування датчиків пошкоджень може бути
використаний для оперативної оцінки індивідуального навантаження і
прогнозування залишкового ресурсу машин в процесі експлуатації.
Впровадження датчиків пошкоджень дозволить підвищити індивідуальну
ефективність використання кожної одиниці машинного парку.
Література:
1.
Веселовська Н.Р. Дослідження принципів побудови систем діагностування.
“Наукові нотатки”: Міжвузівський збірник (за напрямком “Інженерна механіка”),Луцьк:
Луцький державний технічний університет, 2000.- Випуск №6. - C.32-41.
2.
Контроль и диагностика в ГПС /Под ред. проф. Черпакова Б.И. М.: Высшая
школа, 1989.
3. Кузнецов Ю.М., Луців І.В., Дубиняк С.А. Теорія технічних систем: Навчальний
посібник. - Тернопіль: Вид. ТДТУ, 1997. - 310 с.
4.
Агрегатно-модульне технологічне обладнання / в 3-х ч. - Кол. авторів / Під ред.
Ю.М. Кузнецова - Кіровоград: Імекс ЛТД, 2004. - I ч. - 442 с; II ч. -286 с; Ш ч. -507 с.
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МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РОЛИКОВЫХ
ПОДШИПНИКОВ РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА
Гайдамака А.В., Наумов А.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Несовершенство известных моделей динамики роликоподшипников букс
рельсового транспорта не позволяет проектировать оптимальные конструкции
сепараторов, обеспечивающие требуемую долговечность и надёжность их
подшипниковых
узлов.
Необходимые
исследования
динамики
роликоподшипников выполнены на примере опор колёсных пар вагонов и
локомотивов.
С учётом предложенных ранее моделей кинематики идеального (без
зазоров) и реального (с учётом зазоров, погрешностей изготовления и монтажа)
подшипников, обоснования механизма передачи движения от роликов к
сепаратору, разработаны модели динамики качения роликов, исследованы силы
взаимодействия роликов с сепаратором. Модели динамики качения роликов
включают дифференциальные уравнения качения ролика как ведомого колеса,
уравнение изменения кинетической энергии ролика и условие отсутствия
проскальзывания ролика.
Расчётные силы взаимодействия роликов с сепаратором включают
экспериментально полученные сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Разница максимальных
сил для исследованного диапазона эксплуатации вагонов не превышает 20 %,
что свидетельствует об адекватности разработанных моделей динамики.
Проведенные исследования объяснили причину нагружения сепаратора,
подтвердили возможность разрушения его конструкции в эксплуатации.
Усовершенствованные модели динамики роликовых подшипников опор
колёсных пар вагонов позволяют рассчитать силы взаимодействия деталей для
любых
режимов
эксплуатации.
Предложенные
модели
динамики
роликоподшипников позволят разработать метод аналитического расчёта
сепаратора для выбора его оптимальной конструкции по критерию
максимальной долговечности и надёжности подшипникового узла колёсных пар
железнодорожного подвижного состава.
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ПОШУК МЕТОДІВ ЗНИЖЕННЯ ПЕРЕКОСУ ХОДОВИХ КОЛІС
КРАНІВ
Гайдиш С.О., Петренко Н.О., Аніщенко Г.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Відповідно до Правил Госгортехнадзору козлові крани і мостові
перевантажувачі будь-яких прольотів повинні бути забезпечені обмежниками
перекосу, що призначені для аварійної зупинки крана при неприпустимому
перекосі пролітної будівлі. Крани прольотом більш 100 м постачають, крім
того, пристроями для візуального контролю перекосу, а також системами
автоматичної стабілізації руху кранів без перекосу. Перекіс не повинний
перевищувати 300 – 400 мм.
В даний час мається дуже велика кількість всіляких обмежників
перекосів. За принципом дії їх можна розділити на три основні групи: пристрої,
що обмежують зсув моста щодо опор; пристрої, що обмежують кут розвороту
крана щодо підкранової колії; пристрої, що обмежують взаємний зсув опор.
В загальному випадку обмежники перекосу не усувають забіг однієї зі
сторін крана, а лише виключають роботу крана при небезпечному перекосі
пролітної будівлі. Для кранів з роздільним приводом при використанні
циліндричних ходових коліс зменшити перекіс можна тільки застосуванням
системи автоматичної стабілізації прямолінійного руху кранів без перекосу.
Оскільки такі системи мають пристрої для виміру й усунень перекосу. Перші
призначені для виявлення перекосу крана і вироблення сигналу для ланцюга
керування приводами механізму пересування. Другі здійснюють регулювання
приводних чи гальмових зусиль приводів двох різних сторін крана для
забезпечення необхідного режиму пересування.
За останні роки кафедрою ПТМ і О, НТУ «ХПІ» був запропонований
цілий ряд пристосувань для зменшення перекосів ходової частини кранів.
Шляхом зменшення перекосів кранів є: застосування лазерних
установок при прокладанні підкранових рейок та при виготовленні кранів для
збільшення точності; збільшення зносостійкості та довговічності ходових коліс
та рейок; використання конічних ходових коліс кранів; розробка нових
конструкцій вузлів ходової частини кранів; оптимальне керування кранів для
зменшення динамічного навантаження та гасіння коливань вантажу. Як показує
експлуатаційна практика, ретельна установка ходових коліс веде до дуже
істотного поліпшення роботи механізму пересування і збільшенню терміну
служби коліс у кілька разів.
Література:
1.Григоров О.В., Петренко Н.О. Вантажопідйомні машини: Навч. посібник. –Харків:
НТУ „ХПІ”, 2006. – 304 с.
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ПРАКТИКА ОДНОСТАДІЙНОГО ОТРИМАННЯ КАРБІДУ
ВОЛЬФРАМУ З ВОЛЬФРАМОВОГО АНГІДРИДУ
1
Геворкян Е.С., 2Чишкала В.О., 3Гуцаленко Ю.Г.
1
УкрДУЗТ, 2ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 3Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Одностадійний синтез карбіду вольфраму (WС) з його триокису (WO3) в
результаті реакції
WO3 + 4С = WС + 3СО
проводився у вакуумі з активним
перемішуванням компонентів і
тому
високою
дисперсністю
кінцевого продукту.
Необхідний хімічний склад
кінцевого продукту досягається
дотриманням
відповідного
співвідношення
вихідних
компонентів. Триокис вольфраму
(см. мікрофотографію вихідних
зерен) і прожарені сажа або графіт
використовувалися
у
співвідношенні
компонентів
5,37:1, тобто при 90 % теоретичної кількості вуглецю, що відповідає даній
реакції, оскільки утворений окис вуглецю також бере участь у реакції
навуглецювання. При цьому вміст зв'язаного вуглецю в кінцевому продукті
близький до розрахункового (6,10-6,15%), а вміст вільного вуглецю,
необхідного, наприклад, при підготовці та змішуванні шихти для отримання
композиту WС-Со – 0,05-0,1%.
Вакуумний синтез карбіду вольфраму проводився в графітовому
контейнері при тиску 1*10-4 м рт. ст. із ступінчастим відпалом з витримкою
протягом 1 год. при температурі 1050-1100°С з подальшим підйомом
температури до 1500° С з швидкістю 50 °/хв. і витримкою при цій температурі 5
хв.
Результати синтезу визначалися з післяопераційного контролю складу
отриманого карбіду вольфраму за допомогою рентгенівських методів аналізу.
З метою вивчення, оптимізації та атестації технології проводилися масспектрометричні дослідження газового середовища робочої камери в процесі
здійснення синтезу. Для цього до робочої камери вакуумної установки СШВ1.2,5/25І2 був пристикований мас-спектрометр МХ-7304 з автономною
системою відкачування.
Викладену технологію використано у виконанні проекту [1].
Литература:
1. Дослідження особливостей отримання та компактування нанодисперсних складових
багатокомпонентних матеріалів: Звіт про НДР (заключн.) / Укр. держ. ун-т залізн. трансп.;
кер. Е. Геворкян. – Харків, 2015. – 197 с. – № ДР 0113U001340. – Інв. № 0216U000350.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
МОДЕЛИ МОСТОВОГО КРАНА
Григоров О.В., Губский С.А., Турчин О.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В
работе
рассматриваются
особенности
экспериментального
исследования движения модели мостового крана с перекосом. Исследование
производится на специальном стенде. Объектом исследований является
уменьшенная модель мостового крана.
Анализ результатов предварительных измерений на стенде, описанном в
работе [1], позволил сформулировать дополнительные требования к методике
проведения эксперимента. В результате конструкция модели была существенно
доработана. Было увеличено число измеряемых параметров. Помимо боковых и
продольных сил, действующих на колеса модели, определяются деформации,
боковые перемещения колес, перемещение крана в целом. Результаты замеров
фиксируются в числовом виде посредством АЦП.
Основной целью доработок было увеличение многоканальности и
точности измерений. Аналогичные требования предъявлялись и к
математической модели крана. Таким образом, обеспечивается возможность
более корректного аналитико-эмпирического подхода.
Практически всеми исследователями отмечается значительное число
факторов, влияющих на движение крана, что сдерживает понимание природы
негативных явлений и затрудняет разработку рекомендаций по их
предупреждению/устранению. С другой стороны, в последнее время имеется
значительный прогресс в развитии экспериментальных и теоретических
инструментов, применимых к структурно сложным и взаимообусловленным
явлениям. Поэтому использованные нами подходы представляются
реалистичными и адекватными проблематике.
Интерес представляет не столько изучение конкретной модели, сколько
методическая сторона вопроса, обоснование возможности анализа
разнообразных нестандартных ситуаций. В частности, актуальна разработка
подходов для статистической обработки результатов измерений на
эксплуатирующихся проблемных кранах. Результатом должно быть
нахождение корреляций, позволяющих выявлять и устранять главную причину
негативных явлений. Подобные исследования также могут послужить основой
для моделирования широкого класса конструкций с целью подтверждения
известных теоретических закономерностей и разработки поправок к ним.
Литература:
1. Григоров О.В. Экспериментальное исследование модели мостового крана / Григоров
О.В., Степочкина О.В. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта,
здоров’я: Тези доповідей XXІІI міжнародної науково-практичної конференції, Ч.І (20-22
травня 2015р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – c.85.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОСТАТИЧНОГО ПРИВОДА КРАНОВИХ
МЕХАНІЗМІВ З ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ
Григоров О.В., Стрижак В.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Проведено аналіз конструкції експериментального стенда механізму
підйому вантажу. Метою роботи було експериментальне підтвердження
переваг гідростатичного привода: економії електроенергії в порівнянні з
електромеханічним асинхронним приводом на основі двигуна з фазним
ротором, зменшення встановленої потужності електродвигунів і зменшення
динамічних навантажень. При створенні стенду було проведено огляд та аналіз
великої кількості публікацій. Використовувались досягнення в цій області
українських і закордонних авторів Конструкція стенду дозволяє проводити
довготривалі випробування, в широкому діапазоні статичного і динамічного
навантаження, реалізовувати характерні робочі цикли та реєструвати характер
динамічних навантажень та витрат енергії.
Обґрунтовано застосування комплексу вимірювально-реєструючого
обладнання, виходячи з плану експерименту. Набір вимірювальної апаратури
забезпечує: визначення діапазону регулювання швидкості обертання
гідромотора при різному його завантаженні, дослідження роботи систем
дистанційного керування, дослідження пуско-гальмівних режимів роботи
гідростатичного привода, дослідження процесів рекуперативного гальмування,
гальмування противключенням, аварійного гальмування.
Проведення тривалих експериментальних досліджень в стендових умовах
дає можливість всебічно вивчити роботу гідростатичного привода, зняти його
основні характеристики, відпрацювати системи дистанційного й програмного
керування приводом, перевірити працездатність окремих вузлів і створити
передумови для теоретичного розрахунку привода механізмів підйому кранів з
низькомоментним гідродвигуном.
Запропоновано електричну схему системи дистанційного керування
продуктивністю насоса, яка задовольняє вимогам, що висуваються до систем
керування кранових приводів. Система керування здатна реалізовувати пуск,
розгін, рух з номінальною або проміжною швидкістю, гальмування й
реверсування гідростатичного привода механізму підйому вантажу.
В результаті доведено, що гідростатичний привод з описаною системою
керування має глибоке регулювання швидкості, пом'якшує динамічні
навантаження та економить значну кількість електроенергії в процесі розгону
та гальмування.
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ДИНАМІЧНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТИ
РЕГУЛЬОВАНИХ КРАНОВИХ ГІДРОПРИВОДІВ
Григоров О.В., Стрижак М.Г.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Метою роботи є обґрунтування збільшення терміну служби крана і
зменшення енергоспоживання через обладнання його механізмів регульованим
гідростатичним проводом.
Розглянуті питання оцінки динамічних навантажень, що виникають в
регульованих гідроприводах кранових механізмів з низькомоментним
гідромотором, які на даний час вивчені недостатньо. Вивчення механічних
характеристик різних типів приводів показує, що вони можуть викликати різні
динамічні навантаження в одних і тих самих механізмах і при одних і тих самих
режимах роботи, що відповідно впливає на термін служби цього механізму і
металоконструкцію крану, на які передаються ці навантаження. Аналізуючи
роботу регульованого гідроприводу кранових механізмів, а також досліджуючи
механічні характеристики і диференційні рівняння руху, зроблено висновок, що
навантаження при цьому типу приводу зростає поступово. Раніше зроблені
дослідження показують, що застосування в приводі пересування мостового
крану об’ємного гідроприводу зменшує динамічні навантаження в 1,4÷2 рази
при гальмуванні і в 1,4÷1,7 разів при розрогоні порівняно з електроприводом на
основі двигуна з фазним ротором. Таким чином, аналізуючи динаміку кранових
механізмів з гідроприводом, можна зробити висновок, що термін служби крану
збільшується.
Оцінка енергетичних характеристик полягає в розрахунку втрат енергії та
розрахунку коефіцієнта корисної дії (ККД) на всіх етапах робочого циклу та
при будь-яких режимах роботи механізму. При цьому аналізується сумарна
потужність втрат енергії в гідростатичному приводі і порівнюється з іншими
типами приводів.
Встановлено,
що
застосування
гідроприводу
в
механізмах
вантажопідйомних машин дозволяє: здійснити розгін веденої маси з майже
безударним навантаженням, застосувати замість кранових двигунів МТF більш
дешеві
асинхронні
короткозамкнуті
двигуни
загальнопромислового
призначення (наприклад, серії АО2, 4А); надійно захистити двигун та елементи
механізму від перевантажень; забезпечити тепловий захист двигуна, повніше
використати потужність двигуна на відміну від електричних приводів на основі
двигунів з фазним ротором. Ця обставина особливо важлива для механізмів
повороту та пересування кранів, де зустрічаються великі махові маси і для їх
розгону потребується великий пусковий момент.
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РАЦІОНАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ЗМІННОЮ У ЧАСІ
ПРОДУКТИВНІСТЮ РЕГУЛЬОВАНИМ НАСОСОМ КРАНА
Григоров О.В, Стрижак В.В., Зюбанова Д.М., Цебренко М.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут,» м. Харків
На кафедрі ПТМ і О НТУ ХПІ створено у металі два стенди з
регульованим гідростатичним приводами [1,2].
На рис. 1 наведені графіки залежності часу розгону і гальмування
гідроприводу з J = 6,7705 кгм 2 і М = 21,7 Н  м (імітація роздільного
гідростатичного привода для крана з вантажем 30 т при розташуванні візка у
середині прольоту моста) від швидкості керуючого впливу dα /dt для різних
значень ωуст , яким відповідає кут α повороту колиски від 5о до 30о .
t (с)
Графіки показують, що
26
час
розгону
завжди
24
більший часу гальмування
22
для однакових значень α і
20
18
dα /dt , що оптимальна
ГАЛЬМУВАННЯ
РОЗГІН
16
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14
12
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10
 =3
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6
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Рис. 1. Графіки залежності часу t розгону та
для періоду розгону, і що,
гальмування гідропривода від швидкості dα /dt
збільшуючи
значення
зміни керуючого впливу
dα /dt понад оптимальне,
не можна зменшити час протікання перехідних процесів – він залишається без
зміни. Більш того, у двигуновому режимі при розгоні привода до кутової
швидкості, яка визначається α  30о , при dα /dt = 20 о /с замість зменшення
періоду розгону чи хоча б підтримки часу розгону на рівні, наявному при
dα / dt  5о /с , час розгону збільшується в 1,7 рази проти мінімально можливого
при оптимальній швидкості зміни продуктивності насоса; це відбувається
внаслідок перекидання приводного двигуна.
Література:
1. Григоров О.В. Стенд для дослідження регульованого об’ємного привода
пересування й повороту / О.В Григоров, В.В. Стрижак, Д.М. Зюбанова, М.Г. Стрижак //
Науково-технічний та виробничий журнал «Підйомно-транспортна техніка», Одеський
національний політехнічний університет, 2013 р. - №3(39). – С. 65-68.
2. Григоров О.В. Стенд для дослідження регульованого об’ємного привода механізму
підйому / О.В Григоров, В.В. Стрижак, Д.М. Зюбанова, М.Г. Стрижак, М.В. Цебренко, О.В.
Стьопочкіна // Автомобильный транспорт: сб.научн. тр. / М-во образования и науки
Украины, ХНАДУ 2014 г. – Вып. 35. – С. 67-71.
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ЕКОНОМІЯ ЕНЕРГІЇ В ПІДЙОМНО-ТРАСПОРТНИХ МАШИНАХ З
ЗАСТОСУВАННЯМ ГІДРОПРИВОДУ
Гриценко Н.О., Григоров О.В., Цебренко М.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
На даний час перед фахівцями підйомно-транспортної техніки поставлено
завдання економії енергії. Одним з рішень цієї проблеми в галузі ПТМ є
перехід з електромеханічного привода на регульований гідростатичний.
Порівняльний аналіз, виконаний за наслідками промислових
випробувань вказаних видів приводів механізмів пересування мостових кранів
вантажопідйомністю 30/5, 20/5, 15/3 т, механізмів повороту портального крана
вантажопідйомністю 10 т і стендових випробувань показує, що чим вище
завантаження приводів крутним моментом, тім більший енергетичний ефект
дає використання гідроприводу. Отже, при розгоні гідропривід має значно
менші енергетичні витрати, ніж електромеханічний привод.
При гальмуванні в широкому діапазоні швидкостей і навантажень
спостерігається рекуперація енергії в мережу приводним двигуном.
Гальмування електромеханічного приводу, як відомо, здійснюється за
допомогою механічних гальм або противключенням. У першому випадку
приводний двигун енергію з мережі не споживає. При гальмуванні
противключенням споживається значна кількість енергії з мережі. Отже, при
гальмуванні гідропривід має незаперечну перевагу щодо енергетичних витрат.
Тепловий режим приводного електродвигуна гідроприводу менш
напружений, що дозволяє у ряді випадків понизити встановлену потужність
приводних електродвигунів. Так, для гідроприводу мостового крана
вантажопідйомністю 15/3 т замість електродвигуна потужністю 11 кВт вдалося
використовувати двигун потужністю 7 кВт, для гідроприводу портального
крана "Кировец" вантажопідйомністю 10 т в приводі повороту замість
електродвигуна потужністю 55 кВт використаний двигун потужністю 40 кВт
при однаковому часі протікання пуско-гальмівних режимів.
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 установочних 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.
Література:
1. Григоров О.В., Петренко Н.О. Вантажопідйомні машини: Навч. посібник. –Харків:
НТУ „ХПІ”, 2006. – 304 с.
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ВЗРЫВ ТОНКИХ СТРУЖЕК КАК ФАКТОР ОСВОБОЖДЕНИЯ
МЕЖЗЕРЕННОГО ПРОСТРАНСТВА И ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АЛМАЗНОГО ШЛИФОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ
Гуцаленко Ю.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Из опыта научной школы физики процессов резания Харьковского
политехнического института, других экспериментальных исследований и
физико-математического моделирования взрыва тонких проволочек известно,
что осуществимость микровзрывов стружек в зоне алмазно-искрового
шлифования (АИШ) и дисперсность их продуктов в основном зависит от
материала и толщины стружки, удельной плотности введенной энергии,
продолжительности импульса тока и среды осуществления процесса.
Из теплофизики контакта металлических структур, испытывающих нагрев
в процессе работы, в том числе стружек и связки круга при АИШ, известно
также, что такие контакты не свободны от окислов, пленки которых обладают
обычно значительно большим удельным сопротивлением, чем основной
металл.
Сферические продукты взрыва тонких стружек (квазипроволочек)
характеризуются высокой степенью окисления: в случаях, например, железа и
меди – с образованием Fe3O4, Fe2O3, и CuO, Cu2O соответственно, и т. д.; но
значительно меньшей величиной потенциально контактной окисленной
поверхности (при полном окислении – 60 % от присущей равнообъемным
кубическим структурам и т. д.).
Присутствие
стружечно-взрывных
окислов
или
продуктов
стружкообразования с окисленными поверхностями в межэлектродном
промежутке и, особенно, в заращивании межзеренного пространства рабочей
поверхности шлифовального круга изменяет электрическое сопротивление
зоны резания при АИШ, причем неоднозначно. Средний размер зазора
уменьшается, т. е. размерный эффект энергетически облегчает возбуждение
электрических разрядов, а доступность металла связки электроэрозионному
удалению для обновления изнашиваемого режущего рельефа затрудняется. При
этом повышенное измельчение продуктов стружкообразования при АИШ,
следуя известному эффекту повышенной электропроводности в межзеренных
границах порошковых консолидатов нетокопроводных материалов, ожидаемо
облегчает электрический контакт покрытой ими связки.
Экстремальный (с минимумом) характер зависимости электрического
сопротивления зоны резания при АИШ от условий стружкообразования по
длине и толщине единичных срезов, установленный авторскими
исследованиями для различных материалов, позволяет использовать эту
характеристику зоны резания при АИШ как критериальную с позиций
оптимальности ее состояния и повышения производительности обработки.
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ИЗУЧЕНИЕ НАУЧНО-ПУБЛИКАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОСНОВНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Гуцаленко Ю.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Идея работы заключается в оценке потенциального ресурса расширения,
интенсификации и повышения качества научных исследований исходя из
гипотезы связи их результативной содержательности с массовостью научнопубликационного взаимодействия таких квалификационных объединений их
штатного кадрового обеспечения как, с одной стороны, докторов и кандидатов
наук в среде профессорско-преподавательского состава (ППС) и, с другой
стороны, научных сотрудников и инженеров без степени в среде научноисследовательского состава (НИС) на основе анализа сведений об авторах в
общем массиве научных публикаций в периодических и непериодических
научных и научно-технических изданиях (сборниках, бюллетенях и т. п.), а
также в наиболее значимой его части, объединяющей публикации за рубежом и
в специализированных (фаховых) изданиях Украины.
Исследование выполнено на примере кафедры «Интегрированные
технологии машиностроения» им. М.Ф.Семко. Совместители учитываются по
основной работе. Результаты выявления числа участников исследуемого
взаимодействия (соавторства) сведены в таблицу.
Показатель
2013
2014
2015
Докторов и кандидатов наук ППС, чел./%, всего
20/100 20/100 20/100
в т. ч. ППС с уч. степенями в соавторстве с НИС
6/30,0
4/20,0
3/15,0
без уч. степеней в публикациях науч. тр.
из них в публикациях науч. трудов за рубежом и в
5/25,0
3/15,0
2/10,0
фаховых изданиях Украины
Науч. сотр. и инж. НИС без уч. ст., чел./%, всего
14/100 11/100 12/100
в т. ч. окончивших аспирантуру
7/50,0
6/54,5
7/58,3
Науч. сотр. и инж. НИС без уч. степеней, в
4/28,6
4/36,4
4/33,3
соавторстве с ППС с уч. степенями, чел./%
в т. ч. окончивших аспирантуру
4/28,6
3/27,3
3/42,9
из них в публикациях науч. трудов за рубежом и в
4/28,6
3/27,3
2/16,7
фаховых изданиях Украины
в т. ч. окончивших аспирантуру
4/28,6
3/27,3
1/14,3
Кол-во науч. трудов с участием ППС с уч.
101/100 86/100 107/100
степенями и НИС без уч. степеней, ед./%, всего
в т. ч.: – совместных
14/13,9
6/7,0
10/9,3
– за рубежом и в фаховых изданиях Украины
38/37,6 38/44,2 41/38,3
из них: совместных
9/8,9
4/4,7
4/3,7
Из приведенных в таблице данных сигналами к реагированию являются
низкие показатели сотрудничества рассмотренных квалификационных групп.
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ИЗУЧЕНИЕ НАУЧНО-ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В
ОСНОВНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУППАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Гуцаленко Ю.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Идея работы следует из поиска потенциальных возможностей
расширения и интенсификации научных исследований исходя из гипотезы
связи их результативной содержательности с массовостью участия в
публикациях и на основе анализа этой массовости в основных
квалификационных группах кадрового обеспечения штатным персоналом – 1)
доктора наук, 2) кандидаты наук, 3) преподаватели и научные сотрудники без
ученой степени, 4) инженеры без ученой степени. В первых 3-х группах
выделены две оценочные подгруппы, отнесение к которым определяется
характеристикой полноты объема научной работы в оплате труда,
относительной в подгруппе профессорско-преподавательского состава (ППС) и
абсолютной в подгруппе научно-исследовательского состава (НИС). Группа
инженеров представлена НИС.
Исследование выполнено на примере кафедры «Интегрированные
технологии машиностроения» им. М.Ф.Семко. Совместители отнесены к
подгруппам основной работы. Рассматривались публикации в периодических и
непериодических научных и научно-технических изданиях (сборниках,
бюллетенях и т. п.). Результаты исследования по всем публикациям и в
выделенной из них части, объединяющей публикации за рубежом и в
специализированных (фаховых) изданиях Украины, как наиболее значимой,
сведены в таблицу. Из представления статистик исключены подгруппы малого
представительства (1-2 участника), а именно – кандидаты наук НИС и
преподаватели без ученой степени.
Показатель
Кол-во докторов наук ППС, чел./%
в т. ч. с участием в публикациях науч. трудов
из них за рубежом и в фаховых изданиях Украины
Кол-во кандидатов наук ППС, чел./%
в т. ч. с участием в публикациях науч. трудов
из них за рубежом и в фаховых изданиях Украины
Кол-во науч. сотр. НИС без уч. степени, чел./%
в т. ч. с участием в публикациях науч. трудов
из них за рубежом и в фаховых изданиях Украины
Кол-во инженеров НИС без уч. степени, чел./%
в т. ч. с участием в публикациях науч. трудов
из них за рубежом и в фаховых изданиях Украины

2013
6/100
6/100
6/100
14/100
7/50
4/29
7/100
6/85,7
6/85,7
5/100
1/20,0
1/20,0

2014
6/100
6/100
6/100
14/100
5/36
3/21
6/100
6/100
4/66,7
4/100
0/0
0/0

2015
6/100
6/100
6/100
14/100
5/36
3/21
6/100
4/66,7
4/66,7
5/100
0/0
0/0

Из приведенных в таблице данных сигналами к реагированию являются
низкие показатели кандидатов наук и нулевые инженеров.
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ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕГО И УДЕЛЬНОГО ВКЛАДА В МАССИВ
ПУБЛИКАЦИЙ ПО СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫМ ОЦЕНКАМ
В КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУППАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Гуцаленко Ю.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Предлагаемые данные публикационной активности в квалификационных
группах исследователей получены из практики кафедры «Интегрированные
технологии машиностроения» им. М.Ф.Семко. Реализованный методический
подход может также использоваться в анализе результатов деятельности
факультетов и университета в целом, а также рейтинговом ранжировании.
В расчетах используются средневзвешенные оценки kij = mij / nj вклада в jю публикацию каждой из i квалификационных групп исследователей, в j-й
публикации с общим числом авторов nj представленной числом mij участников.
Эти оценки рассчитывались для всех научных публикаций в периодических и
непериодических научных и научно-технических изданиях (сборниках,
бюллетенях и т. п.), включая объединенный массив публикаций за рубежом и в
специализированных (фаховых) изданиях Украины, с участием профессорскопреподавательского состава (ППС) в частях докторов и кандидатов наук, а
также научных сотрудников научно-исследовательского состава (НИС) в части
не имеющих научной степени. Удельные оценки Ei = ∑kij/Pi средней
персональной публикационной активности в каждой квалификационной группе
с числом Pi штатных участников группы определены с предварительным
расчетом ∑kij для нее в объеме исследуемого массива публикаций.
Исследование выполнено на примере кафедры «Интегрированные
технологии машиностроения» им. М.Ф.Семко. Результаты сведены в таблицу.
Показатель
2013
2014
2015
Число докторов наук ППС (i = 1), P1, чел.
6
6
6
∑kij для i = 1, всего / в части публикаций науч. 27,8/
18,2/
23,6/
трудов за рубежом и в фаховых изданиях Украины
10,6
9,1
7,2
Ei для i = 1, общая / в части публикаций науч.
4,6/1,8 3,0/1,5 3,9/1,2
трудов за рубежом и в фаховых изданиях Украины
Число кандидатов наук ППС (i = 2), P2, чел.
14
14
14
∑kij для i = 2, всего / в части публикаций науч.
5,3/
2,5/
3,7/
трудов за рубежом и в фаховых изданиях Украины
1,1
1,3
1,9
Ei для i = 2, общая / в части публикаций науч.
0,4/0,08 0,2/0,09 0,3/0,13
трудов за рубежом и в фаховых изданиях Украины
Число научных сотрудников НИС без ученой
7
6
6
степени (i = 3), P3, чел.
∑kij для i = 3, всего / в части публикаций науч. 36,4/
30,9/
47,6/
трудов за рубежом и в фаховых изданиях Украины
14,1
12,6
16,7
Ei для i = 3, общая / в части публикаций науч.
5,2/2,0 5,2/2,1 7,9/2,8
трудов за рубежом и в фаховых изданиях Украины
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НЕКОТОРЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ СООБРАЖЕНИЯ
ПО ДОПОЛНЕНИЮ СИСТЕМЫ ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ТРЕНДАХ
Гуцаленко Ю.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Система показателей научной и научно-технической деятельности по
приказу Министерства образования и науки Украины № 1380 от 29 декабря
2015 г. об итогах этой деятельности за 2015 г. (далее – Приказ), приведенная в
Приложении 2 к Перечню информационных материалов по этому приказу,
включает 329 позиций потенциального отклика. Эта система год от года
совершенствуется, в основном расширением. Следуя этой тенденции можно
обратить внимание на некоторые аспекты возможного развития этой системы в
евроинтеграционных трендах.
В порядке обсуждения предлагается дополнительно освещать текущее
состояние и динамику ближайшей ретроспективы (по Приказу – за отчетный
год плюс трехлетняя ретроспектива), во-первых, молодежной компоненты в
научно-педагогическом
составе
(введением
определителя
«научнопедагогические работники» в иерархическую структуру показателя
«Численность молодых ученых» заключительного раздела «Молодые ученые
(до 35 лет)» в трактовках по аналогии с Приказом); во-вторых – в выполнении
научных трудов совместно с зарубежными учеными (введением определителя
«Совместно с зарубежными учеными» в иерархические структуры показателей
по опубликованию монографий, учебников и учебных пособий, статей раздела
«Научные труды» в трактовках по аналогии с Приказом).
Первая ремарка – в том числе в духе поддержки талантливой молодежи, но
не менее – в духе европейской традиции баланса поколений в трудовых
коллективах, с одновременно действенной системой квалификационных
перспектив и бережным отношением к естественной возрастной наработке на
усталость, в том числе с исключением аттестаций в профессионально зрелом
возрасте и достойным пенсионным обеспечением…
Вторая ремарка в том числе предполагает стимулирование практики
иностранных языков, в особенности английского, необходимой для интеграции
в международные базы данных Web of Science, Scopus стратегически не
сколько отдельными статьями, но и университетскими периодическими
изданиями в целом.
Из практики кафедры «Интегрированные технологии машиностроения» им.
М.Ф.Семко 2013-2015 гг. численность научно-педагогических работников
(преподавателей) в возрасте до 35 лет составляла 1 (2013) , 2 (2014), 1 (2015).
Суммарное число научных трудов, опубликованных совместно с зарубежными
учеными, по разделу «Монографии» – 1, по разделу «Статьи» – 17, в том числе
за границей – 10, из них на английском языке – 9, включая 6 – в журналах,
наукометрируемых в базах данных Web of Science и Scopus.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ЗОНЫ ТОКОПОДВОДА НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС АЛМАЗНОГО ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА ЗАЩИТНОЙ
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИЕЙ ПОСАДОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Гуцаленко Ю.Г., Руднев А.В., Ивкин В.В., Лавринов А.А., Котенко В.Л.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В инверсионном решении задачи электроизоляции металлического корпуса
шлифовального круга (ШК) от станка в сторону инновационного решения
инструмента путем формирования специального диэлектрического покрытия
поверхностей соприкосновения его корпуса со шпинделем (планшайбой), на
корпусе должна быть также предусмотрена свободная от электроизоляционного
покрытия зона для возможности осуществления через нее токоподвода к
алмазно-металлической композиции рабочей части ШК. В связи с этим
применительно, например, к использованию универсально-заточных станков.
внешний контур (диаметр) зоны с электроизоляционным покрытием
достаточно ограничить с учетом конструктивных размеров поверхностей
базирования на оправке заводской комплектации станка и фланца крепежного
замыкания. Крепежное замыкание (прижим) ШК к поверхности торцевого
упора на оправке выполняется совмещенным с ее осью винтом 1 через
передающий усилие и в основных применениях (для кругов диаметром более
100 мм) содержащий сухари 2 для балансировки фланец 3, функционально
состоящий в непосредственном контакте с ШК. Оправка с ШК устанавливается
в коническое отверстие шпинделя шлифовальной головки 4. ШК из обычных
абразивов представляет собой сплошное абразивосодержащее тело (рисунок), в
случае же использования сверхтвердых абразивов – металлический корпус с
размещенной на его периферии или торце абразивосодержащей композицией.
ШК и габариты упорного буртика
оправки и прижимного фланца
(диаметр, мм) [1]
ШК
Оправка
Фланец
41
125
45
45
45
45
150
65
65
Следуя принципу унификации, в том числе в изготовлении специальной
оснастки для формирования покрытия, окружность верхней границы зоны
электроизоляционного покрытия (и нижней – зоны токоподвода) для наиболее
востребованных ШК (таблица) не должна быть меньшего диаметра, чем 45 мм.
Литература:
1. Станок универсально-заточной механизированный
эксплуатации. – М. : Внешторгиздат, [1984]. – 64 с.
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ПІДТРИМКА НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИПУСКОМ ПЕРІОДИЧНИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ ЯК РОЗДІЛ
СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Гуцаленко Ю.Г.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В системі показників річної (2015) звітності Міністерству освіти і науки
України, як і попередніх, поза уваги робота з редакційно-видавничої підтримки
наукової та науково-технічної діяльності випуском періодичних наукових
видань, яка заслуговує навіть самостійного розділу, слідом, наприклад, за
розділом «Наукові праці». Серед іншого розділ повинен стимулювати наукові
амбіції університета-видавника та тенденцію інтегрування вітчизняній науки у
світовий науковий простір і може мати наведений у таблиці вигляд.
Фактографію надано на прикладі ініціативної відповідальності кафедри
«Інтегровані технології машинобудування» ім. М.Ф.Семка.
Назва показника
Підтримка наукової та науково-технічної діяльності
випуском періодичних наукових видань
Наукових видань, усього
у тому числі: – фахових
– із зарубіжним наукометрируванням
з них: – у базах даних Web of Science, Scopus
Випусків наукових видань, усього
у тому числі: – фахових
– із зарубіжним наукометрируванням
з них: – у базах даних Web of Science, Scopus
Обл.-вид. арк. у випущених наукових виданнях, усього
у тому числі: – фахових
– із зарубіжним наукометрируванням
з них: – у базах даних Web of Science, Scopus
Статей у випущених наукових виданнях, усього
у тому числі: – фахових
– із зарубіжним наукометрируванням
з них: – у базах даних Web of Science, Scopus
Статей із участю університета-видавника, усього
у тому числі: – фахових
– із зарубіжним наукометрируванням
з них: – у базах даних Web of Science, Scopus
Статей із зарубіжною участю, усього
у тому числі: – фахових
– із зарубіжним наукометрируванням
з них: – у базах даних Web of Science, Scopus
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2013

2014

2015

3
3
3
0
3
3
3
0
42,0
42,0
42,0
0
91
91
91
0
28
28
28
0
4
4
4
0

3
3
3
0
3
3
3
0
42,0
42,0
42,0
0
83
83
83
0
18
18
18
0
6
6
6
0

3
3
3
0
3
3
3
0
42,0
42,0
42,0
0
93
93
93
0
14
14
14
0
11
11
11
0

ПРОБЛЕМА ЧЕТКОСТИ В ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧИ С ВЫБОРОМ
НАУКОМЕТРИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖУРНАЛА ПО БАЗАМ
ДАННЫХ WEB OF SCIENCE И SCOPUS: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Гуцаленко Ю.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Актуальность проблемы следует из известной триады вызовов современной
научной конкуренции (инновационности проектов, значимости результатов,
оценочных систем и баз данных) исследователям с выходом на рынки научных
и научно-технических проектов и результатов. Их глобальный характер
определяет и тренды отечественной науки. Первым двум соответствует
приглашение исследователей высшей школы к конкретным откликам в
конкурсной
и
отчетной
практике,
допускающей
постановочные
неоднозначности, потенциально приводящие как к разночтению у проектантов
и сдатчиков, так и к недопустимо несопоставимым экспертным оценкам.
Источником рассматриваемой конкретизации выделенной проблемы
четкости является предложенная приказом Министерства образования и науки
Украины № 630 от 15 июня 2015 г. структура характеристики журнала из баз
данных Web of Science и (или) Scopus в демонстрации наработок авторов
конкурсных научных проектов: соответственно статьям в таких журналах
указывать базу наукометрирования, импакт-фактор (далее IF) и SNIP-индекс
последних. Однако авторское право на комплексную имплементацию IF
(понятие, формула, база данных) периодического научного издания с 60-х
годов прошлого века принадлежат исключительно компании Thomson Reuters и
ежегодно публикуются ею в веб-ресурсе Journal Citation Report (JCR),
входящем в науко- и библиометрическую службу Web of Knowledge, частью
которой является и база данных Web of Science. В собственной системе
нормируемых показателей журналов Scopus рассчитывает показатель Cites per
Doc. по той же формуле, что и Thomson Reuters рассчитывает IF, однако в
расчетах Scopus опирается на собственные базы данных, и потому результаты
расчетов IF и Cites per Doc. могут существенно отличаться, т. е. строго говоря
не позволяют выстроить единый рейтинг с участием изданий, входящих только
в одну из баз данных. Следует заметить, что основное ключевое слово IFидентификации («impact») в наименовании расчетно аналогичного показателя
Cites per Doc. Scopus не использует, но, кроме SNIP (Source Normalized Impact
per Paper), оно введено также в терминологический определитель показателя
IPP (Impact per Publication). Тогда, исходя из по-видимому нестрогого
использования разработчиком министерского проектного формуляра термина
IF, задача указывать «IF и SNIP» для изданий только из баз данных Scopus
представляется нечетко заданной, и притом трехвариантной: 1) только SNIP
(ввиду изначальной неопределенности IF Thomson Reuters); 2) Cites per Doc. и
SNIP; 3) IPP и SNIP. Априори очевидно, что приведенная неоднозначность
трактовки задания в рассмотренном примере недопустима.
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ПРОБЛЕМА ЧЕТКОСТИ В ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧИ С ВЫБОРОМ
НАУКОМЕТРИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖУРНАЛА ПО БАЗАМ
ДАННЫХ WEB OF SCIENCE И SCOPUS: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Гуцаленко Ю.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Предложенная приказом Министерства образования и науки Украины №
630 от 15 июня 2015 г. структура характеристики журнала из баз данных Web of
Science и (или) Scopus в демонстрации наработок авторов проектов научнотехнической (экспериментальной) разработки, фундаментального или
прикладного исследования требует соответственно статьям в таких журналах
указывать базу наукометрирования, импакт-фактор (далее IF) и SNIP-индекс
последних. При этом, в связи с постановочной формализацией «IF и SNIP», для
изданий только из баз данных Scopus возникает неопределенность
относительно характеристической самостоятельности SNIP или выбора парного
SNIP показателя в системе нормируемых Scopus показателей журналов (Cites
per Doc. или IPP), поскольку показатель IF разработан компанией Thomson
Reuters, рассчитывается исключительно в ее базах данных Web of Science, а его
использование охраняется авторским правом.
Рассмотрим практику текущего действующего объявления Thomson Reuters
(JCR) и Scopus привлекаемых здесь к рассмотрению показателей (IF, Cites per
Doc., IPP, SNIP) относительно журнальной номенклатуры публикаций
сотрудников кафедры «Интегрированные технологии машиностроения» им.
М.Ф.Семко в 2013-2015 гг. с параллельным наукометрированием в обеих базах
данных, Web of Science и Scopus (таблица).
Журнал
International
Journal
Manufacturing Technology
Key Engineering Materials

of

IF
Cites per Doc. IPP SNIP
Advanced 1,46
1,87
1,83 1,82
0,19

0,26

0,21 0,33

Из таблицы следует, что разница между значениями показателей Cites per
Doc. и IF, IPP и IF составляет 28-37 % и 11-25 % соответственно, т. е. значима.
Поэтому рассматриваемая практика нечеткой постановочной формализации
недопустима и требует однозначного выбора в системе альтернатив: «IF и (или)
SNIP», «IF и (или) Cites per Doc., SNIP», «IF и (или) IPP, SNIP».
Профессионально
компетентной
постановке
важнейших
задач
национального масштаба устремленной в будущее Украины, в т. ч. конкурсной
организации и экспертизы проектов приоритетных научных исследований,
должны соответствовать и ясность замысла, и ясность изложения, с причинноследственной связью в контексте от великих европейцев француза Николы
Буало (сe qui se conçoit bien s'énonce clairement) и немца Артура Шопенгауэра
(wer klar denkt, drückt sich klar aus): кто ясно мыслит – ясно излагает.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ СЕЛЕКТИВНЫМ ЛАЗЕРНЫМ
СПЕКАНИЕМ
Доброскок В.Л., Погарский А.В., Барабаш Р.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Переход от исходной 3D CAD-модели к изделию осуществляется с
сопутствующими
(первичными
и
результирующей)
погрешностями
формообразования. Для обеспечения заданной точности изделий путем
компенсации первичных погрешностей, осуществляется технологическая
подготовка на этапе предшествующем формообразованию. Технологическая
подготовка к материализации включает в себя: трансформацию предварительно
полученной триангуляционной модели (масштабирование по осям X, Y, Z)
изделия, компенсацию изменения размеров пятна лазерного луча и утолщения
слоев изделия по оси Z.
Предложено первичные погрешности формообразования разделить на три
группы: погрешности перехода от CAD-модели к триангуляционной;
погрешности настройки технологических параметров и погрешности в процессе
материализации изделий. Совокупное влияние первичных погрешностей,
возникающих на всех этапах перехода от CAD-модели к изделию, определяет
результирующую погрешность формообразования.
При производстве промышленных изделий селективным лазерным
спеканием (SLS) целесообразно проводить оценку рисков при обеспечении
заданной размерной точности изготовления, определять достижимую и
экономическую точности. Для определения характеристик точности
изготовления изделий необходимо учитывать технологические особенности
производства (марка и уровень пригодности порошкового материала,
положение изделий в рабочем пространстве установки и др.).
В результате исследований разработана модель формирования
результирующей погрешности формообразования методом SLS на базе
технологических, физических и статистических особенностей изготовления
изделий. Модель выполнена в системе статистического моделирования рабочих
процессов интегрированных технологий разработанной на кафедре
интегрированных технологий машиностроения им. М.Ф. Семко НТУ «ХПИ».
При моделировании используются 27 входных параметров и несколько
вариантов результирующих выходных данных (в контексте решаемых
технологических задач).
Проведенный анализ первичных погрешностей формообразования
показал, что наиболее значимыми составляющими результирующей
погрешности являются погрешности вызванные неточным заданием функции
компенсации усадки и / или ее коэффициентов.
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РІШЕННЯ ЗАДАЧ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБІВ
У РОБОЧОМУ ПРОСТОРІ SLS УСТАНОВКИ
Доброскок В.Л., Гаращенко Я.М., Геймор Д.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Ефективність використання установок селективного лазерного спікання
(SLS) істотно визначається раціональним розміщенням моделей виробів в їх
робочому просторі.
Практика використання SLS установок показує досить низький рівень
раціонального використання об'єму робочого простору. Як правило,
матеріалізовані вироби займають менше 15÷5% загального обсягу. Об'єм SLSматеріалу, що залишився (85-95%) частково використовується повторно.
Повторне використання дорогого матеріалу (орієнтовна ціна порошку
поліаміду DuraForm PA - 8 тис. грн/кг) обмежена допустимою часткою (до
33%) при завантаженні ємності установки. Тому розміщення декілька проектів
матеріалізації в одній загрузці установки з метою збільшення компактності
розташування деталей і відповідно коефіцієнта використання матеріалу є
актуальною задачею.
Існуюче програмне забезпечення дозволяє вирішувати цю задачу, але не
цілком ефективно для підвищення продуктивності процесу матеріалізації і
використання матеріалу. Складність вирішення викликана особливістю опису
виробів тріангуляційними моделями.
Тріангуляційні моделі мають переваги для задач підготовки проекту
матеріалізації адитивними технологіями пошарової побудови. Але мають
недоліки для автоматизації задач розміщення моделей в робочому просторі
установки з урахуванням умов неприпустимості їх перетину або контакту.
Відомий підхід декомпозиції моделей з метою максимального збільшення
площі завантаження за рахунок поділу на частини для зменшення висоти
завантаження і відповідно часу побудови важко реалізуємо в автоматичному
режимі на основі тріангуляційних моделей виробів.
Тому пропонується перехід від тріангуляційних моделей до воксельних,
що враховують внутрішній об'єм. Воксельна модель на відміну від
тріангуляційної, яка описує тільки поверхню, являє собою множину
елементарних об'ємів. Такий перехід дозволить спростити алгоритми
декомпозиції та раціонального розміщення моделей, а також виконувати аналіз
раціонального їх розподілу (упаковки) в робочому просторі установки для
матеріалізації.
Розробка методів створення воксельних моделей за тріангуляційними і
аналізу щільності розподілу елементарних об'ємів в робочому просторі
установки дозволить перейти до науково-обґрунтованих підходів при
розміщенні моделей і автоматизувати процес створення проекту матеріалізації
адитивними технологіями, в тому числі селективного лазерного спікання.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗУБООБРОБЦІ
КОНІЧНИХ КОЛІС ІЗ КРУГОВИМИ ЗУБАМИ
Добротворський С.С., Басова Є.В., Клочко О.О.,
Гасанов М.І., Тонкошкур Є.Е.
Національний технічний університет
«Харковський політехнічний інститут», м. Харків
Зубчасті конічні колеса з круговими зубами дозволяють плавно і
безшумно передавати великі навантаження при високих швидкостях. Тому
вони широко використовуються в машино- і авіабудівній промисловості.
Метою представленої роботи є опис можливості виготовлення зубчастого
конічного колеса з круговими зубами на багатокоординатних обробних
центрах.Технологія виготовлення таких виробів дуже складна і вимагає
постійного взаємоузгодження великої кількості налагоджувальних параметрів,
що в свою чергу призводить до появи задачі постійного перерахунку
геометричних параметрів зубчатої пари для забезпечення необхідної плями
контакту і до багаторазових проб виготовлення якісного примірника.
Для досягнення поставленої мети в роботі проведені дослідження щодо
можливісті якісного виготовлення зубчастих конічних коліс з круговими
зубами на базі обробного центру, що дозволило контролювати зону торкання
при виготовленні ланок зубчастої пари та оптимізації процесу виготовлення
таких коліс для забезпечення якості та геометричних параметрів поверхні зуба.
Рішення поставлених завдань передбачало якісне твердотільне
проектування моделі досліджуваного об'єкту, його оптимізацію та підготовку
до виготовлення за допомогою сучасних систем автоматизації проектних робіт
(CAD/CAM /CAE).
Для оптимізації деталей в парі виконаний їх параметричний аналіз.
Завдяки реалізації управління деякими параметрами ми змогли підібрати
оптимальну конфігурацію проектованого зачеплення при певних зовнішніх
навантаженнях і оптимізувати його конструкцію.
Результатом роботи спрямованої на оптимізацію дослідного об’єкту стало
отримання автоматизованого розрахунку допустимих параметрів проектованої
деталі з урахуванням заздалегідь відомих обмежень (зовнішніх чинників).
Проведені комп'ютерні дослідження дозволили скоротити час на проектування і
розрахунок конструкції деталі, оптимізувати характеристики деталі, щодо її
маси, габаритів в цілому і окремих елементів. Крім того аналіз дозволив
визначити і скорегувати зону торкання зубчастого зачеплення.
Перед виготовленням проектованої деталі була проведена оптимізація
технологічних режимів обробки з урахуванням властивостей оброблюваного
матеріалу і матеріалу різального інструменту з метою отримання необхідної
якості поверхонь конічних коліс з круговими зубами.
Результатами проведених робіт в CAD/CAE/CAM модулях стало якісне
виготовлення проектованого конічного колеса з круговим зубом.
Реалізація такої технології перспективна в умовах одиничного і
дрібносерійного виробництва.
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ДО ПИТАННЯ ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ У ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ
МАШИНАХ
Єфанова К. І., Григоров О. В., Цебренко М.В., Зюбанова Д.М.,
Радченко В.Ф.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Найбільш зручними для використання є теплова, механічна і, особливо,
електрична енергія, яку легко можна передавати на великі відстані з
мінімальними втратами. На сучасному етапі інженери багатьох країн прагнуть
створити ряд нових систем акумулювання енергії. До них можна віднести:
використання маховиків, стиснутого повітря, систем об’ємного регульованого
гідроприводу.
У даний час технічні рішення розробляються з урахуванням сучасних
досягнень у різних галузях техніки. Передбачається використовувати маховики
як акумулятори енергії і застосовувати в наступних варіантах стаціонарного
режиму: проміжне акумулювання енергії в поєднанні з новими
енерговиробними системами, такими як вітрові електростанції; у
децентралізованому електропостачанні як пристрій, що стабілізує (підтримує)
незмінну частоту живильної мережі під час пікових навантажень у поєднанні з
мініблоком електростанції.
У мобільному режимі: регенований акумулятор енергії в період
гальмування для масових транспортних засобів, міського рейкового транспорту
й автобусів; регульований об’ємний гідропривід нині знаходить широке
застосування в екскаваторах, кранах на пневмоколісному шасі і гусеничному
ходу, суднових і плавучих кранах, міських автобусах і автомобілях.
На підставі теоретичних і експериментальних досліджень можна
стверджувати, що найбільша перевага щодо витрат енергії виходить при
встановленні регульованого гідроприводу на механізми, що працюють при
великій тривалості включення в постійних перехідних режимах при широкому
використанні установчих швидкостей і незначному часі у сталих режимах на
номінальній швидкості. Такі режими роботи є вкрай важкими для звичайних
електромеханічних приводів і легко реалізуються на регульованих
гідростатичних приводах.
Література:
1. Григоров О. В. Гідравлічний привід підйомно-транспортних, будівельних
та дорожніх машин: Навч. посібник / О. В. Григоров // Харків: НТУ «ХПІ». – 2003. - С.
171-183.
2. Григоров О. В. Вантажопідйомні машини: Навч. посібник/ О. В. Григоров, Н. О.
Петренко // Харків: НТУ «ХПІ». – 2005. - С. 131.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ПОТУЖНОСТІ
ЕЛЕКТРОДВИГУНА ДЛЯ ОБ'ЄМНО-РЕГУЛЬОВАНОГО
ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ДЛЯ МЕХАНІЗМУ ПІДЙОМУ І ПЕРЕСУВАННЯ
КРАНА
Зюбанова Д.М. асп., Цебренко М.В. асп.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У лабораторії кафедри ПТМ і О створені два стенди, що імітують
механізми пересування і підйому мостового крана. Стенди оснащені
необхідною записуючої апаратурою. Осцилограми підтверджують теоретичні
припущення про лінійний закон зміни моменту, що розвивається приводним
електродвигуном і лінійний закон зміни споживаної і рекуперативної
потужності. При цьому відоме вираження для визначення еквівалентної
потужності
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Для електричного привода при розгоні і гальмуванні з постійними
крутними моментами на валу двигуна вираження може бути записане у виді

1
1
п2
2
2
2
P
tр  Pр.х 2  Pр.max р ед 2 tп.т
2р ед
р ед

Pe 
1
0,75  tp  tм   tp.x  
3
де Pp. max - максимальна позитивна потужність на валу ходового колеса
наприкінці періоду розгону; Pр.х - позитивна потужність на валу ходового колеса
при рівномірному русі; Pã. max - максимальна негативна потужність на валу
ходового колеса в початковий період генераторного гальмування; ре д – к.к.д.
редуктора наприкінці періоду розгону, на початку генераторного гальмування,
при рівномірному русі; г .п р ив – загальний к.к.д. гідростатичного привода
наприкінці періоду розгону, на початку генераторного гальмування, при
рівномірному русі;  эл.дв.г - к.к.д. електродвигуна в генераторному режимі
роботи. У формулах для Pe електро-механічного приводу перед Pmax , Pã max буде
стояти 1, а перед  - одиниця. Таким чином суттєво на 15-20% знижується
встановилася потужність приводного електродвигуна для будь-якої групи
режимів роботи.
2
p.max
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OPTIMIZATION OF FIXTURE CONFIGURATIONS FOR MULTIAXIS
MACHINING OF PARTS
1
Ivanov V.O. , Karpus V. Ye.2, Dehtiarov І.M.1, Pavlenko І.V.1,
Hatala M.3, Radchenko S.3, Kosov І.О.1, Kosov М.О.1
1
Sumy State University, Sumy, Ukraine
2
National Academy of National Guard of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
3
Technical University of Kosice, Presov, Slovak Republic
The main trend of modern machine-building enterprises of Ukraine and the
world is reducing the cost of finished products. Amid competition is made possible
by reducing rates of auxiliary time in component of machining time that in terms of
multiproduct manufacture can be achieved by using adjustable fixtures. But these
fixtures should provide sufficient machining accuracy and high rigidity with minimal
weight. Addressing these complex tasks of selecting the optimal fixture configuration
is an urgent task for today manufacturing.
The aim of the research is to improve the machining of parts such as levers by
optimizing the configuration of flexible fixtures, capable to multiaxis machining, by
scientifically grounded choice of fixture parameters.
For the first time proposed and implemented a method of identifying and
realization reserves of fixture optimization on the example of a multiaxis machining
parts such as levers to determine the optimum parameters of the fixtures, which
provide the required machining accuracy and sufficient rigidity of the system
“fixture – workpiece”. Based on the results of the static structural, modal and
harmonic analyses of fixtures revealed the optimal parameters for each of the
elements adjustable fixture and proven working capacity of the proposed fixture
configuration, which provides a high level of flexibility, required rigidity of the
system “fixture – workpiece” and provides a machining accuracy, specified by
designer within the entire range of dimensional group of parts.
The calculations of fundamental indicators of cost-effectiveness of the options
of fixture systems for machining of levers showed that the achieved affordability of
the proposed fixture was made possible by reducing auxiliary time, time for
adjustment and reconfiguration.
It is proved that the fixture with a high level of flexibility allow to machining
parts with sufficient accuracy, and greatly reduce the auxiliary time and preparatory
time for changeover to another standard size, which is confirmed by calculations of
affordability, which amounted to 905.4 thousand UAH with an annual production
volume of 2000 pcs of parts. The cost of the proposed fixture for one part was 0.56
UAH, which is 650% less than using modular fixture of typical manufacturing
process.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОВОГО ПРОЦЕССА
ПРИ ШЛИФОВАНИИ
Кленов О.С.
Фирма “ДиМерус Инженеринг”, г. Харьков
В работе рассмотрены вопросы теоретического определения температуры
резания и глубины проникновения тепла в поверхностный слой обрабатываемой
детали при шлифовании с учетом перерезания шлифовальным кругом адиабатических
стержней, набором которых условно представлен снимаемый припуск [1]. Для этого
получено интегральное уравнение определения времени  n нагрева адиабатического
стержня при его перерезании шлифовальным кругом со скоростью V рез на величину

n  V рез  d :
d 

d n


с
1  2  V рез 
  n 
2



,

(1)

где  − коэффициент теплопроводности материала обрабатываемой детали, Вт/м∙К;
c − удельная теплоемкость, Дж/(кг∙К);  − плотность материала обрабатываемой
детали, кг/м3;  – время контакта шлифовального круга с адиабатическим стержнем,
с; n – количество условных шагов теплового источника.
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Полученное уравнение (2) сложно аналитически разрешить относительно неизвестной
функции  n . Поэтому для определения зависимости  n от  необходимо задавать
значения  n и на основе уравнения (2) определять значения  . В результате установлено,
что с течением времени обработки  время  n непрерывно увеличивается,
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проникновения тепла в поверхностный слой обрабатываемой детали при шлифовании
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, в отличие от известных теоретических решений,
c
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принимает конечное значение. По закону изменения величины l 2 n изменяется и
температура резания  

q  l2 n



, где q – мощность теплового источника, Вт. Это

приближает расчетную схему теплового процесса при шлифовании к реальным условиям
шлифования и позволяет научно обоснованно подойти к выбору оптимальных условий
обработки с учетом ограничения по температуре резания.
Литература:
1. Якимов А.В. Оптимизация процесса шлифования / А.В. Якимов. – М.:
Машиностроение, 1975. – 175 с.
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ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ КОНТАКТУ РІЗАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ КРУГА
З ДЕТАЛЛЮ ПРИ ПЛОСКОМУ ТОРЦЕВОМУ ШЛІФУВАННІ
Клименко В. Г., Пижов І. М.
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
м. Полтава,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Відомо, що площа контакту різальної поверхні круга (РПК) з деталлю при
плоскому торцевому шліфуванні може бути прийнята у якості параметру для
керування тепловою напруженістю процесу шліфування. Одним з найбільш
ефективних технологічних прийомів регулювання її значення є попередній
нахил осі шпинделя верстата [1]. Окрім кута нахилу осі шпинделя важливу роль
у цьому процесі відіграють такі фактори як діаметр круга dk і глибину обробки.
Це пов’язано з тим, що вони визначають такі лінійні параметри зони контакту
РПК з деталлю, як довжина W ў та ширина B ў. При певних умовах, як
обмежувальний фактор, можуть виступати, наприклад, ширина РПК, ширина
деталі та схема обробки (симетрична, несиметрична). Для визначення площі
контакту РПК з деталлю приймемо допущення (рисунок), що довжина контакту
не перевищує ширину РПК, тобто W ўЈ W , а dmin Ј B Ј dk . В цьому випадку
зона контакту уявляє собою частину круга, обмежену дугою FN і хордою FN ,
тобто сегмент. Хорда FN = B ў, а дуга FN = L .
Розглядаючи площу сегменту
S сегм. як частину площі сектора
запишемо [2]:
S сегм. = S сект. - S трик. ,
де S сект. - площа сектора OFN ;
S трик. - площа трикутника OFN .
Тоді на заставі рисунка маємо [1]:
1
d
1
S сегм. = ЧL Ч k - ЧFN ЧOK .
2
2 2
Або після перетворень:
Рисунок. Розрахункова схема
щ
1 й d
d
1 – шліфувальний круг; 2 – деталь
S сегм. = ЧкL Ч k - B ўЧ( k - W ў)ъ.
ъ
2 кл 2
2
ы
Надалі становлять певний інтерес більш широкі дослідження щодо
встановлення впливу умов процесу шліфування з нахилом осі торцевого круга
на площу стосовно різних схем контакту РПК з деталлю.
Література:
[1]. Наерман М. С. Справочник молодого шлифовщика / М. С. Наерман. -М.: Высшая
школа, 1985. - 207 с.
[2]. Формулы, интерактивный справочник по математике, геометрии, физике
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fxyz.ru/.
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МОДЕЛЬ АКТИВНО КЕРОВАНОЇ СИСТЕМИ ВІБРОЗАХИСТУ З
КВАЗІНУЛЬОВОЮ ЖОРСТКІСТЮ
Клітной В.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Для контролю віброактивності механічних систем, зменшення рівня
шумів і вібрацій застосовують віброзахисні системи.
Відомі віброзахисні системи з пружними елементами, що мають два
стійкі положення рівноваги, дуже ефективні при гасінні усього спектру
вібрацій. Причому, якщо в системі виникають коливання з певною, заздалегідь
встановленою амплітудою, то пружний елемент з двома стійкими положеннями
рівноваги мимоволі втрачає стійкість і об'єкт, що захищається, переходить на
інший нелінійний режим. При цьому об'єкт, що амортизується, увесь час
знаходиться в перехідному коливальному
процесі,
амплітуда
якого
обмежена. Однак, ефективність таких віброзахисних систем прямо пов'язана з
питаннями їхнього налаштування. Мала жорсткість пружного елемента
потребує достатньо точного налаштування на розрахункове навантаження,
інакше можливе розладнання системи і зниження ефективності роботи.
Отже, виникає проблема розробки віброзахисних систем з квазінульовою
жорсткістю, які допускають їх перебудову на різні навантаження.
Модель активно керованої системи віброзахисту вивчається у наступній
роботі. Розроблена модель системи складається з трьох основних частин, які
механічно пов'язані між собою: несучої системи, коректора жорсткості і
системи регулювання. Несуча система забезпечує необхідну несучу здатність.
Коректор жорсткості за рахунок паралельного підключення до несучої системи
пружних елементів, що мають негативну жорсткість, забезпечує реалізацію
пружної характеристики з ділянкою квазінульової жорсткості на робочому
режимі роботи системи. Автоматична підтримка ділянки квазінульової
жорсткості пружної характеристики в положенні, яке відповідає робочому
режиму, здійснюється автоматичним регулятором.
Схема активного керування для запропонованої віброзахисної системи
побудована на принципі схеми методу контролю зі зворотнім зв’язком.
Сутність такого методу керування полягає в наступному: вихідний сигнал
системи подається на контролер і в подальшому, після перетворення впливає
на саму систему. Основним завданням при реалізації цього методу є підбір
відповідного контролера, який би дозволив замкнутій системі залишатися
стійкою і виконувати поставлене завдання активного керування. При цьому
необхідно враховувати, що у системі активного керування доцільно
застосовувати сучасні адаптивні елементи.
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СНИЖЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕКОСА В КРАНАХ
МОСТОВОГО ТИПА
Кобец И.В., Петренко Н.А., Анищенко Г.О.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Мостовые краны являются одним из самых распространенных видов
подъемно-транспортного
оборудования
промышленных
предприятий.
Бесперебойная работа кранов может быть обеспечена только при условии
высокой долговечности и надежности их основных узлов и деталей. Одной из
основных проблем является проблема перекоса.
Проблема перекосов не нова. Она насчитывает около 150 лет – с момента
появления первых кранов мостового типа и актуальна на сегодняшний день. В
настоящее время можно выделить несколько ее аспектов: износ ходовых колес
и подкрановых путей; дополнительные сопротивления передвижению; боковые
нагрузки на подкрановые сооружения; нагрузки на металлоконструкцию крана;
работа металлоконструкции при перекосах.
Наиболее часто выходят из строя ходовые колеса, срок службы которых
колеблется от нескольких месяцев до нескольких лет. Перекос колес в
горизонтальной плоскости приводит к тому, что кран стремится двигаться по
круговой траектории и направляется вдоль подкранового пути ребордами или
направляющими роликами а также деформируется. Перекос колес в
вертикальной плоскости приводит к тому, что появляются горизонтальные
составляющие опорных реакций. Примерами устройств для снижения
величины перекоса мостового крана являются изобретения Ю. М. Григорьева,
В. К. Мальцева, В. П. Кузнецова и В. Е. Шарепо, В. А. Добровенского, А. С.
Столбова, Н. Н. Колдышева, В. Д. Борисова и других ученых. В большинстве
случаев изобретения касаются уменьшения перекоса ходовых колес или
сопротивлений передвижению крана.
Заключение. Проблема устранения перекоса в мостовых кранах является
актуальной на данный момент. В качестве решения этой проблемы
используются специальные устройства. В настоящее время повышение
долговечности ходовых колес осуществляется, в основном, путем увеличения
их износостойкости с помощью рационального выбора материала, твердости,
вида термической обработки и точности установки ходовых колес.

119

МЕТОДИ УСУНЕННЯ ПЕРЕКОСУ ХОДОВИХ КОЛІС КРАНІВ
МОСТОВОГО ТИПУ
Кобець О.О., Офій В.В., Аніщенко Г.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Набір причин перекосів може бути складним і випадковим. Ефективним
рішенням може бути усунення не причин, а наслідків, хоча це не зовсім
очевидно. Для цієї мети можуть бути застосовані системи контролю форми
крана в поєднанні з "розумним" керуванням рухом - за принципом живого
організму, який не аналізує причини відхилення руху, а коректує його.
На сьогоднішній день застосування подібних систем не є економічно
обґрунтованим, але розвиток машин, виконуючих складний рух відбувається
дуже динамічно, що може привести в майбутньому, до вирішення проблеми на
новому загально-технічному рівні, з підвищенням точності вимірів і швидкості
реакції на них.
Останнім часом у зв'язку із широким впровадженням систем частотного
керування приводом з'являються нові можливості для зниження перекісних
навантажень. Для кранів з невеликим переміщенням (до 20-30 м.) досить
використати з'єднання приводів протилежних опор електричним валом. Для
кранів з більшим переміщенням застосування електричного вала без
додаткових заходів може принести більше шкоди, чим користі, оскільки
синхронізація обертання двигунів при розходженні діаметрів коліс приводить
до неминучого проковзування одного з ведучих коліс. Шкідливий вплив
синхронізації обертання двигунів для кранів з більшим переміщенням було
встановлено в досвідах Ганноверу. Для кранів цього типу можна застосувати
датчик деформації форми крана в плані, наприклад, тензодатчик, убудований у
спеціальний додатковий діагональний елемент, що з'єднує кінцеву й головну
балки. Замість тензодатчика може бути використаний оптичний датчик,
наприклад, лазерний вимірювач відстані. Можливо також використання
системи усунення перекосу із самотестуванням, принцип дії якої наступний.
Періодично привод одержує команду на неузгодженість обертів
двигунів різних опор при безперервному контролі сумарного моменту на
двигунах з метою одержання мінімального опору пересуванню, після чого
синхронізація обертання відновлюється. Стан з мінімальним опором повинен
відповідати мінімальному перекосу крана.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В МИКРООБЪЕМАХ ШЛИФУЕМЫХ
СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ
Козакова Н.В., Островерх Е.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Расчет температурных полей в микрообъемах шлифуемых сверхтвердых
материалов основывается на задании источника тепла в виде плотности
теплового потока, приходящейся на единицу фактической площади контакта
единичного алмазного зерна с поверхностью сверхтвердого материала. Для
этого используются:
экспериментальные значения эффективной мощности Nэф, те же, что и
при расчетах температур в макрообъеме, соответствующие различным
моментам времени и различным условиям шлифования;
средневероятное количество зерен ns, находящихся в контакте с
обрабатываемым сверхтвердым материалом на единице площади рабочей
поверхности круга, определяемое зернистостью, концентрацией алмазов в
круге, рабочей высотой зерен и критической величиной их заделки в связке;
номинальная площадь контакта рабочей поверхности круга с образцом
сверхтвердого материала Sном;
средневероятный размер площадки контакта алмазного зерна с
обрабатываемой поверхностью dпл.изн. для различных условий шлифования;
относительная величина фактической площади контакта алмазного зерна
с обрабатываемой поверхностью сверхтвердого материала  микр.
Через средневероятный размер площадки контакта алмазного зерна со
сверхтвердым материалом dпл.изн и относительную величину фактической
площади контакта алмазного зерна со шлифуемой поверхностью сверхтвердого
материала микр определяется фактическая площадь контакта в системе
«рабочая поверхность круга – сверхтвердый материал» на микроуровне
единичного алмазного зерна Sr микр. Исходя из нее и количества зерен,
контактирующих с обрабатываемой поверхностью на номинальной площади
контакта круга с образцом сверхтвердого материала, рассчитывается плотность
теплового потока на микроуровне qмикр:

qмикр 

4 N эф
Sном  ns    d пл2 .изн.  микр

.

Использование данной методики позволяет определить температуры на
локальных площадках контакта зерен круга с поверхностью шлифуемых
сверхтвердых материалов и степень влияния на них условий шлифования, что
является одним из условий получения заданной размерной точности и
шероховатости поверхности обрабатываемых сверхтвердых материалов.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ КРАНІВ, ЩО
ВІДПРАЦЮВАЛИ НОРМАТИВНИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ
Короць В. Я., Петренко Н.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Візуальний контроль. Перевагами є простота, можливість огляду великих
за площею поверхонь. Недоліки – низька ймовірність виявлення дрібних
поверхневих дефектів, неможливість виявлення внутрішніх дефектів.
Капілярний метод НК базується на проникненні індикаторних речовин у
порожнини поверхонь дефектів виробу під дією капілярного тиску та реєстрації
утворених індикаторних слідів візуальним способом або з допомогою
перетворювача. Неефективний при діагностуванні зварних швів, що утворенні
за кілька проходів, оскільки виявляє тільки дефекти, які виходять на поверхню.
Ультразвуковий метод НК заснований на явищі відбиття ультразвукових
пружних коливань від дефектів. Дозволяє знаходити глибину розташування
дефекту. Цей метод НК є найпоширенішим. Переваги: висока чутливість;
однобічний доступ. Недоліки: складне розкодування дефектів.
Вихорострумовий метод НК базується на аналізі взаємодії зовнішнього
електромагнітного поля з електромагнітним полем вихрових струмів, що
наводять в об’єкті контролю цим полем. Виявляє дефекти на плоских і
криволінійних поверхнях з різною шорсткістю, а також під шаром покриття.
Магнітопорошковий метод НК. В основі методу лежать фізичні
властивості дрібних магнітних частинок концентруватися на неоднорідностях
магнітного поля об’єкта, зумовлених наявністю дефектів. Метод призначений
для виявлення тонких поверхневих і підповерхневих мікродефектів у деталях і
вузлах із феромагнітних матеріалів, що поширюються вглиб виробів, та у
зварних з’єднаннях.
Метод НК ефекту Хола ґрунтується на реєстрації магнітних полів об’єкта
контролю перетворювачами Хола. За допомогою цього методу НК можна
контролювати технічний стан сталевого каната.
Радіаційні методи НК засновані на здатності іонізуючого
випромінювання проникати через досліджуваний об’єкт і впливати на
реєструючий пристрій. Для просвічування використовують рентгенівські
апарати й радіоактивні ізотопи. Служить для виявлення як внутрішніх, так і
недоступних для візуального контролю поверхневих дефектів.
Тензометрія. Перевага: точний вимірювальний засіб, що дозволяє
реєструвати малі деформації; уможливлює вирішення досить широкого спектра
завдань; дозволяє робити виміри в агресивних середовищах. Недоліки:
вимірювання лише в окремих точках.
Акустично-емісійний метод НК заснований на реєстрації й аналізі
пружних хвиль, що виникають у твердих тілах, які піддаються пластичній
деформації або зламу. Виявляють тільки ті тріщини, що розвиваються, тому
метод класифікує дефекти тільки за ступенем їх небезпеки під час експлуатації.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТУ УКОРОЧЕННЯ ГЛУШНИКА
ШУМУ ПОСТРІЛУ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ ПІД ЧАС СТРІЛЬБИ
Котляр Д.В.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,
м. Миколаїв
У зв'язку із загостренням воєнних конфліктів на Близькому Сході та у Східній
Європі все більшої актуальності набувають військові розробки, а саме засоби тактичної
оборони. До них належать технології маскування, розвідувальні пристрої та,
безпосередньо, персональна стрілецька зброя бійця. Маскувальні характеристики
бійця у пасивному ведені вогню мають первинне значення. Одним з пристроїв
маскування позиції бійця за умов ведення бою є глушник стрілецької зброї.
Окрім маскувальної функції глушник (пристрій) повинен бути легким та
компактним, з одного боку, для зручності його використання та, з іншого,
рентабельності у виробництві. Постає питання наскільки можливо зменшити
масо-габаритні показники глушника та водночас зберегти його функціональну
ефективність.
Встановлення
мінімально
допустимих
масо-габаритних
характеристик пристрою проводилося за допомогою дослідження процесу редукції
потоку порохових газів в ньому. Моделювання редукційного явища виконувалося
у середовищі CAE системи обчислювального гідро- газодинамічного аналізу. У
якості дослідної моделі взято конструкцію глушника патент US 2014/0374189 A1
від 25.12.2014.
Під час проведення дослідження було встановлено, що по мірі послідовного
проходження газів через глушник тиск в розширювальних камерах зростає до
рівня миттєвого значення дульного тиску. В свою чергу, це призводить до
зменшення перепаду тиску між порожниною стволу зброї і першою
розширювальною камерою й, надалі, між наступними камерами вздовж напряму
руху потоку газів. У наслідок цього інтенсивність перетворення потенційної
енергії у кінетичну покамерно падає, а миттєвий дульний рівень тиску послідовно
зміщується в сторону вихідного отвору пристрою, що називається ефектом
скорочення глушника під час пострілу.
Даний ефект має особливий негативний вплив у глушниках відхиляючого
типу, що використовують принцип спрямованого розширення, оскільки потік
перестає розширюватися у заповненій тиском камері та проходить вздовж
кульового отвору до наступної, не змінюючи свого попереднього об'єму.
Враховуючи наявність ефекту скорочення глушника можна зазначити
наступні рекомендації для створення ефективних конструкцій пристроїв:
- об'єм розширювальних камер має первинне значення по відношенню до їх
форми;
- розширювальні камери мають виконуватися окремими, послідовнорозташованими функціональними блоками, ефективна робота яких не
залежить від камер глушника, що виконані перед ними;
- глушник повинен мати максимально можливу кількість функціональних
блоків в межах встановлених масо-габаритних характеристик;
- щільність камер повинна бути достатньою для максимального розширення
потоку в їх об'ємі.
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ДВА НАПРАВЛЕНИЯ В СИНТЕЗЕ МЕХАНИЗМОВ
Крахмалев А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В процессе развития техники возникают задачи, для решения которых
требуется разработка новых кинематических схем механизмов. Решения, в
которых требуется точное воспроизведение параметров технического задания,
обеспечиваются специально разрабатываемыми точными методами.
Впроцессе решения задач механизации и автоматизации отбор и
компоновка механизмов занимают особое место. Этот этап определяет-ся
творческим характером труда конструктора. Подбор и размещение механизмов
в машине оказывают существенное влияние на ее габариты, вес, форму,
технологию изготовления, сборки и монтажа, на эксплуатационные свойства
машины и т. д. Отобрать нужные механизмы из громадного многообразия
существующих обачно удается не сразу. Для действия в нових условиях
отобранные механизмы приходится подвергать изменениям. Это нередко
сопровождается усложнением конструктивних форм.
Совсем другие перспективы открывает синтез принципиально нового
механизма. В свое время синтез механизмов выделился из проектних работ в
самостоятельную область, и это было обусловлено не только характером
трудностей, преодолеваемых при построении нового механизма, но и развитием
специализации,
а
также
обозначившимся
несоответствием
между
применявшимися несовершенными методами проектирования и растущими
требованиями, предъявляемыми к новым конструкциям.
В середине ХІХ в. П.Л. Чебышев разработал алгебраические методы
приближеного синтеза механизмов, дополненные в последней четверти ХІХ в.
геометрическими способами и приемами, предложенными немецким ученым Л.
Бурместером. Так зародилось новое направления проектирования –
приближенный синтез механиз-мов. Относительная простота решений сложных
кинематических задач сделала этот метод популярным. Механизмы,
разработанные точными методами, часто получаются многозвенными. В таких
случаях из-за упругих деформаций звеньев и зазоров в многочисленных
сочленениях расчетные характеристики механизма резко снижаются. Оба эти
направления проектирования механизмов дополняют друг друга и продолжают
развиваться.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРОШКАМ
ДЛЯ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ
Крахмалев А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Требования к таким порошкам складываются на основе двух положений:
форма и размер частиц должны обеспечивать стабильную и регулируемую
подачу частиц в высокотемпературную газовую струю, а также формирование
покрытия с заданными эксплуатационными свойствами.
Важной характеристикой порошков на стадии их подачи к газовой
горелке или плазмотрону является их текучесть. Она обусловливает
стабильность подачи материалов, возможность точной регулировки расхода.
Формирование частиц композиционных порошков приводит к изменению их
плотности и характеристик поверхности (конфигурации, коэффициента
трения), т.е. факторов, определяющих текучесть порошков. Для обеспечения
равномерной подачи порошка желательно использовать частицы сферической
формы с незначительной пористостью и размером не менее 10 мкм.
Требования к теплофизическим свойствам порошка могут быть
сформулированы, исходя из оценки энергетики процесса напыления.
Энергетическое состояние частиц в газовой струе находится в сложной
зависимости от большого количества параметров. С одной стороны, это
характеристики самой струи – ее скорость и температура, вязкость и
теплопроводность газовой среды, степень диссоциации и ионизации молекул
газа, с другой – теплофизические свойства материалов частиц: плотность,
теплоемкость, теплопроводность, теплота плавления и геометрические
параметры (размеры частиц, их форма).
Наиболее неблагоприятным с точки зрения нагрева в ускоряющей газовой
среде комплексом свойств (высокая температура плавления, большая теплота
плавления и относительно малая плотность) обладают такие материалы, как
оксиды бериллия и магния, карбид, диборид и нитрид титана. Сплавы железа,
меди, никеля имеют параметр трудности плавления несколько меньший, чем
чистые металлы, в основном за счет понижения температуры плавления.
Минимальный диаметр частиц определяется условиями транспортировки
порошка к горелке и наличием наименьшего критического размера частиц,
которые способны достигать напыляемой поверхности. Минимальный диаметр
частиц, оцененный из этих условий, составляет 1 – 3 мкм.
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РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИИ В СКИФИИ
Крахмалев А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Первые железные предметы в степных районах Северного
Причерноморья известны еще для бронзового века. Это копье, наполовину
медное, наполовину железное, обнаруженное при раскопках кургана у
Мелитополя, и небольшое четырехгранное железное шило.
Начиная с VII в. до н. э. железо в Скифии распространяется повсеместно.
Вплоть до IV – III вв. до н. э. металлургия железа тесно связана с меднобронзовым производством. Это подтверждается раскопками ремесленного
центра Скифии, известного под названием Каменского городища. Там на
площади около 900 га обнаружены жилища ремесленников, меднолитейные
мастерские и сооружения железоделательного производства, при этом в одной
мастерской находились и медные, и железные шлаки, льячки для
бронзолитейного производства, кузнечные орудия и сами продукты литья и
обработки железа. Результаты раскопок говорят о том, что в IV – III вв. до н. э.
металлурги выделялись из общей среды населения и что один и тот же человек
выполнял функции металлурга, бронзолитейщика и кузнеца.
Железная руда добывалась в Криворожском бассейне, от которого
Каменское городище как центр поселения металлургов отстояло на 60 км.
Месторождения цветных руд, вероятно, разрабатывались в Донецком бассейне.
Находки медных и железных шлаков в Каменском городище говорят о том, что
плавка цветных руд и восстановление железа производилось непосредственно
на поселении, куда руда доставлялась за несколько десятков километров от
места добычи. Глиняные горны для плавки цветных руд имели размеры в
основании 1,35 × 1,35 м, а в верхней части 1 × 1 м при высоте около 0,7 м. В
середине горнов находились небольшие (до 15 – 25 см) углубления, вероятно,
связанные с тигельным процессом плавки руд. В эти углубления ставились
глиняные тигли, которые представляют собой цилиндрические круглодонные
сосуды. Расплавленный металл заливался в формы глиняными льячками. Литье
производилось в каменных и медных формах и по восковым моделям.
Продукция скифских металлургов и кузнецов очень разнообразна. Это
деревообделочные инструменты, топоры, пилы, разнообразные гвозди, долота,
ножи, а также все орудия земледелия.
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ДО ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМОУТВОРЕННЯ
ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ДИСКОВИМИ
ІНСТРУМЕНТАМИ
Кривошея А.В.1, Іванова Л.П.2
1
ІСМ ім. В.Н. Бакуля АН України, м. Київ,
2
Національна академія Національної гвардії України, м. Харків
Вдосконалення геометричної форми робочих поверхонь зубців
циліндричних зубчастих коліс дозволяє значно покращити характеристики,
досягти зниження трудомісткості їхнього виготовлення. Рішення вказаних
задач вимагає нового підходу до проектування й технології виготовлення
зазначених передач.
Традиційні технологічні операції фінішної обробки циліндричних
зубчастих коліс шляхом зубохонінгування й обкатки часто не відповідають
сучасним вимогам по цілому ряду показників. Основною функцією
зубохонінгування є зняття дефектного шару й забезпечення необхідних
параметрів шорсткості після термообробки або зубошліфування при тій же
практично точності.
Процесу зубохонінгування дисковими хонами характерні такі недоліки: –
складність конструкції й технології виготовлення зубчастого хона; – відсутність
гнучкості, оскільки кожен зубчастий хон проектується під конкретне зубчасте
колесо; – динамічні навантаження, що призводить до руйнування інструмента;
– неможливість обробки поверхонь западин і перехідних поверхонь западин.
Перспективним напрямом удосконалення фінішної обробки циліндричних
зубчастих коліс є запропонований в ІНМ НАН України спосіб фінішної
обробки методом безцентроїдної обкатки інструментами дискової форми з
радіусним профілем, але з більш складною кінематикою, на верстатах з ЧПУ.
Найбільш загальний підхід до опису кінематики формоутворення
ґрунтується на використанні математичного апарату багатопараметричних
відображень. При цьому будь-який складний рух твердого тіла розглядається як
часткове афінне перетворення, а саме – ортогональне перетворення зі
збереженням орієнтації реперів. Математична модель такого руху записується з
використанням матриць руху в кожному репері й матриць координатних
перетворень при переході від одного репера до іншого. Авторами
запропонована математична модель дискового інструмента й математична
модель формоутворення, які дозволяють реалізувати описану вище схему
обробки. Моделі представлені матричними рівняннями, які легко реалізуються
в комп’ютерних програмах, і дозволяють розрахувати параметри траєкторії
інструмента при реалізації обробки на верстаті з ЧПУ.
Використання дискових інструментів і нових кінематичних схем обробки
дозволяють використовувати повнопрофільну обробку западин зубчастих
вінців; обробляти одним інструментом колеса з різними модулями й формою
профілю.
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МОНИТОРИНГ ПОТЕРЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТА IDEF0
Крыжный Г.К., Норик Э.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе рассмотрены вопросы обеспечения качества продукции
машиностроительного предприятия в двух циклах жизни продукции [1]. Один
цикл жизни занимает нишу от маркетинговых исследований рынка и НИОКР и
до снятия с производства вследствие морального устаревания продукции, а
второй – от закупки материалов и изготовления продукции до ее утилизации
вследствие физического износа.
В каждом из этих циклов имеется ряд последовательных функций, от
выполнения которых зависит качество продукции, или потеря качества
продукции, в зависимости от точки зрения на проблему. В работе [1]
отмечались особенности обеспечения качества в двух циклах жизни и взаимное
влияние родственных функций с разных циклов на проблему обеспечения
качества. Но при этом не раскрывался механизм этого процесса и не
указывались параметры, которые необходимо отслеживать. Чтобы
обеспечивать или повышать качество продукции, в большинстве случаев
необходимо выявлять и блокировать проявления потерь качества при
реализации требуемых функций.
Применение стандарта IDEF0 [2], который базируется на процессном
подходе, позволяет наглядно представить производственный процесс как
цепочку функций, формирующих ценности для потребителя – «цепочку
ценностей». Принцип функциональной декомпозиции позволяет представить
каждую функцию в виде ряда элементарных функций, то есть каждый
функциональный блок разбивается на ряд блоков, что позволяет
детализировать структуру определенной части производственного процесса.
При таком подходе на каждой операции, функциональном блоке, выявляется,
что именно может помешать созданию ценности, считая это «узким местом»,
которое необходимо мониторить, предотвращая появление потерь качества.
Стандарт IDEF0 позволяет увязать родственные функциональные блоки
двух жизненных циклов в единую систему, моделирующую всю систему
качества предприятия.
Литература:
1. Крижний Г.К. Взаимосвязь двух циклов жизни и ее влияние на качество продукции.
Високі технології в машинобудуванні: Збірн. наукових праць НТУ "ХПІ". – Харків, 2012. –
Вип.1 (22). – с. 153-160.
2. Р50.1.028-2001. Методология функционального моделирования. М.: Госстандарт
России, 2000,(стандарт IDEF0).
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ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО ШПОНОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПО
СРАВНЕНИЮ С КЛАССИЧЕСКИМ ПРИЗМАТИЧЕСКИМ
ШПОНОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
Кулик Г.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Классическое призматическое шпоночное соединение имеет ряд
существенных недостатков это работа на срез и существенное ослабление вала.
Анализ различных конструкций шпоночных соединений лишенных этих
недостатков показал, что наиболее перспективным и близким по
технологичности является шпоночное соединение с дугообразной шпонкой, а
также дугой и плоскостью.
Авторы этих соединений декларирует, что в их соединениях отсутствует
деформации среза, шпоночный паз заменяется шпоночным уступом, вал
меньше ослабляется, а также на шпонку действуют напряжения смятия не
равномерно как в классическим призматическим шпоночным соединением.
Для
проведения
сравнительного
анализа
работоспособности
классического призматического шпоночного соединения и нового были
созданы их модели и проведены расчеты методом конечных элементов, при
прочих равных условиях, в различных пакетах. Расчеты проводились всего
шпоночного соединения в сборе так и каждой детали соединения в отдельности
для сравнения влияния формы шпонки на сопрягаемые детали.
Анализ полученных результатов позволил выявить наиболее важные
геометрические параметры новой шпонки влияющей на её работоспособность.
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ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОБЛАСТІ
ІСНУВАННЯ ПОСАДОК З НАТЯГОМ НА ВИБІР ОСТАТОЧНОГО
ПРОЕКТНОГО РІШЕННЯ
Літовченко П.І., Нечипоренко В.М., Сало В.А., Іванова Л.П.
Національна академія Національної гвардії України, м. Харків
Для створення і удосконалення методики вибору раціональної посадки з
натягом [1] авторами проведена серія чисельно-аналітичних досліджень із
застосуванням авторської модернізованої програми Pressing boarding.
Отримано комплексну модель n-параметричної області існування посадок при
заданих варійованих параметрах цієї моделі.
При виборі раціонального проектного рішення на попередніх етапах
дослідження [1] авторами побудовано дві суміжні тривимірні моделі області
існування придатних посадок з натягом, отриманих способом термічного
складання. При цьому варіювалися значення діаметру d, робочої довжини
з’єднання l, фактичного тиску p спряжених поверхонь, натягу N.
Для вдосконалення методики, на наступному етапі досліджувалося те ж саме
бандажне з’єднання, що отримане термічним складанням. Запропоновано
враховувати додатковий критерій – температуру нагрівання t2 охоплювальної
деталі та отримано ще одну тривимірну модель у координатних осях Nd t2
(відповідно, натяг і діаметр спряжених поверхонь та температура нагрівання
охоплюючої деталі). Модель являє собою набір неплоских хвилеподібних
поверхонь неправильної форми, кожна з яких відповідає табличній
(стандартній) посадці. Ця модель має загальну тотожну проекцію значень d N
з тривимірною моделлю у системах координат dl N .
Таким чином, діаметр з’єднання d є основним аргументом для визначення
функцій таких параметрів посадки, як: температура t2 нагрівання
охоплювальної деталі, довжина з’єднання l, тиск p спряжених поверхонь і
кінцевої функції розрахунку – потрібного натягу N. При застосуванні
розроблених моделей n-параметричної області існування посадок можна
підібрати більш раціональні значення параметрів з’єднання для відповідної
k -ої (з m -ої кількості) табличної посадки та прогнозувати більш ефективні
результати при автоматизованому розрахунку і проектуванні бандажних
з’єднань різного призначення.
Література:
1. Літовченко, П.І. Новий науково обґрунтований метод автоматизованого
проектування посадок з натягом [Текст] / П. І. Літовченко, В. М. Нечипоренко, В. А. Сало, Л.
П. Іванова // Збірн. наук. праць Академії ВВ МВС України, 2013. – Вип. 1. – С. 74–79.
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КОМПОНЕТИКА АГРЕГАТИРОВАНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ОТДЕЛОЧНО-ЗАЧИСТНОЙ ОБРАБОТКИ
Мицык А.В., Федорович В.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Перспективным видом технологического обеспечения являются
модульные агрегатированные системы и гибридные станки. Однако, их
потенциал в отделочно-зачистной обработке свободной абразивной средой,
подверженной воздействию вибрационных, центробежных и струйных
гидравлических эффектов, раскрыт недостаточно. Проблема разработки
компоновок технологических систем исследована минимально, что связанно с
одной стороны с задачей синтеза маршрута обработки детали, сложностью ее
геометрической формы, габаритными размерами, точностью и шероховатостью
формообразующих поверхностей, а с другой стороны отсутствием общей
теории компонетики технологических систем и гибридных вибростанков.
Оценивая перспективы вибрационных технологий и оборудования для
обработки средне – и крупногабаритных корпусных и тел вращения деталей с
малодоступными местами поверхности для традиционных рабочих сред, имеет
смысл создание систем и гибридных вибростанков, одновременно
использующих как низкочастотные колебания, так и другие схемы
энергетического воздействия на рабочую среду и обрабатываемые детали.
Анализируя технологию изготовления упомянутых деталей, очевидно, что
в условиях массового типа производства их совместная виброобработка по
принципу «внавал» технологически и экономически нецелесообразна, так как
при циркуляции содержимого резервуара происходят столкновения деталей,
что приводит к дефектам их поверхностей и неисправимому браку. Такая
ситуация исключает обработку «внавал» и диктует переход к закреплению
деталей при их размещении в резервуаре. Позитивные результаты также
достигаются, когда детали, установленные в приспособлении внутри
резервуара, подвергаются дополнительному виду энергетического воздействия.
Предлагаемые разновидности способа виброобработки позволили
расширить его технологические возможности, применяя мелкодисперсную
рабочую среду в виде шлифзерна и различных шлифпорошков, что
положительно отразилось на обработке выделенных нами деталей.
Таким образом, представляет интерес концептуальный подход к созданию
модельного ряда гибридных вибростанков, в виде агрегатированных
технологических
систем
отделочно-зачистной
виброобработки
при
компонетике которых используется: синтез воздействий вибрационных сил в
вертикальной и горизонтальной плоскостях колебательного движения,
реализуемых горизонтальными и вертикальными вибровозбудителями;
воздействий центробежных сил, реализуемых импеллерами и шпинделями;
воздействий вибрационных сил в горизонтальной плоскости колебательного
движения и центробежных сил; воздействий струйного движения потоков
жидкости, реализуемых гидродинамическими устройствами.
131

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДЛЯ РАЗВЕТВЛЕННЫХ
МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Музыкин Ю.Д., Татьков В.В., Музыкин П.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В сложных механических системах надежная работа узлов трения
обеспечивает не только эффективную эксплуатацию технологического
оборудования, но и влияет на качественные показатели производимой
продукции. В качестве объекта разветвленной механической системы
рассмотрен силовой привод стана непрерывной горячей прокатки тонкого
листа НТЛС «1680» ПАО «Запорожсталь».
Для обеспечения устойчивой работы узлов трения шестеренных клетей
и силовых редукторов главных приводов черновых и чистовых клетей стана
используются циркуляционные системы смазки на базе гидравлических
станций Ж-1 и Ж-2. Каждая гидросистема содержит основной рабочий контур,
который обеспечивает непрерывную подачу масла в заданные точки смазки;
вспомогательный контур, который в процессе периодической работы
выполняет конкретные задачи, не требующие постоянного решения;
технологические линии, обеспечивающие работу отдельных элементов
гидросистемы.
Основной рабочий контур повторяет геометрию силового привода
обслуживаемых клетей и включает: бак – резервуар объемом 35м3 с полным
набором элементов подготовки и стабилизации параметров жидкости; два
высокопроизводительных насоса 1600 л/мин и 2400 л/мин; систему обратных,
предохранительных, дросселирующих и редукционных клапанов; комплекс
гидроаппаратов для стабилизации нормируемых параметров смазочной
жидкости и контроля ее подачи в 116 рабочих точек смазки. Вспомогательный
контур обеспечивает: подогрев, охлаждение и перемешивание масла за счет его
дросселирования; очистку масла от механических примесей за счет
использования пластинчатых, пористых и центробежных очистителей; подачу
масла в рабочие точки смазки при аварийных случаях выбега проката.
Технологические гидролинии выполняют эпизодические операции, связанные с
восстановлением штатных параметров основного рабочего контура, а также с
перекоммутацией потока смазочной жидкости.
Автоматизация работы смазочных систем обеспечивается контрольно –
регулирующей аппаратурой, включающей: реле давления и температуры;
указатели потока, расхода и уровня жидкости; датчики контроля вязкости,
наличия механических примесей и воды в масле. Весь аппаратурный комплекс
аттестован и выпускается согласно ТУ. Рассмотренные станции Ж -1 и Ж - 2
для жидкой циркуляционной смазки отвечают требованиям по технике
безопасности, а также готовности к аварийным ситуациям и реагированию на
них. Поэтому они могут быть рекомендованы как схемные решения для
использования в различных централизованных системах смазки.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ
ЗА СЧЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КИНЕМАТИКИ ПОДВИЖНОГО
КОНУСА
Музыкин Ю.Д., Татьков В.В., Музыкин П.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Эффективность работы конусной дробилки зависит от траектории
движения и мгновенной скорости точек подвижного конуса относительно точки
гирации, а также от стабильности поддержания их величины во время работы.
Вектор мгновенной угловой скорости подвижного конуса равен векторной
сумме угловых скоростей собственного вращения вокруг своей оси и
переносного вращения вокруг оси неподвижного конуса
Вектор переносной угловой скорости
определяется непосредственно
из кинематики привода дробилки, а вектор собственной угловой скорости
вращения
зависит от соотношения сил трения в опорах подвижного конуса
и сил трения, возникающих в зоне дробления на рабочей поверхности
подвижного конуса. Соотношение этих сил в процессе дробления оказывается
переменным и, следовательно, процесс дробления можно представить как
некоторый усредненный цикл в вероятностной постановке.
Поскольку эффективность работы конусной дробилки зависит от
параметров траектории движения точек подвижного конуса и их мгновенных
скоростей, из условия равновесия подвижного конуса под действием активных
и реактивных сил определяется линейная скорость любой точки на рабочей
поверхности конуса,
где
– вектор мгновенной скорости произвольной точки рабочей
поверхности ;
– радиус-вектор произвольной точки вращающегося конуса
относительно точки гирации.
Если первое слагаемое является детерминированной величиной и может
быть строго определено из конструктивных особенностей дробилки, то второе
слагаемое является недетерминированным и зависит от сил трения,
возникающих в опорах подвижного конуса. Чем ниже величины сил трения и
чем стабильнее они во времени, тем эффективнее работа дробилки и тем выше
ее эксплуатационные параметры. Реализация данного условия может быть
получена как за счет использования современных материалов в парах трения,
так и обеспечения жидкосного трения в опорных узлах за счет использования
статодинамических
опор
скольжения,
работающих
совместно
с
циркуляционными системами смазки.
Реализация предложенных решений позволяет получить необходимую
устойчивую кинематику подвижного конуса, а следовательно, обеспечить
наиболее эффективные условия работы конусной дробилки.
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ПОИСК ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДАЧИ ДЛЯ ПЛАСТИН
С ГЕОМЕТРИЕЙ WIPER
Новиков Д.Ф.
Научный центр НТК «Эльбор», г. Харьков
На большинстве чистовых операций лезвийной обработки металла
применяется инструмент с геометрией режущей части типа Wiper (рисунок).
Эффект повышения качества обработанной поверхности от его применения
заключается в создании счесанных краев режущей части сменной пластины.
Преобразование радиусного закругления сменной пластины в прямую линию
позволяет, при определенной величине подачи, исключать образование
геометрической шероховатости, которая имеет наибольшее влияние на общую
шероховатость обрабатываемой поверхности.

Рисунок. Схема инструмента с геометрией режущей части типа Wiper
Испытания обычной геометрии пластины и пластины с геометрией Wiper,
проведенные Техническим центром “ВариУс”, показали, что при одинаковой
подаче (S=0,17 мм/об.) значения шероховатости Ra значительно отличаются:
обычная геометрия – Ra=2,13 мкм, геометрия Wiper – Ra=0,67 мкм. Эти же
испытания показали, что изменение шероховатости Ra происходит нелинейно.
При изменении подачи в пределах S= 0,09 – 0,2 мм/об. шероховатость Ra
изменяется практически пропорционально: Ra= 0,52 – 0,91 мкм. При подаче S=
0,3 мм/об. шероховатость Ra= 3,0 мкм, т.е. произошел значительный скачок.
Научным центром НТК “Эльбор” был проанализирован этот
значительный скачок и установлено, что при подаче до S=0,245 мм/об. в
процессе резания не образуется геометрическая шероховатость. С увеличением
подачи более S=0,245 мм/об. появляется геометрическая шероховатость и
происходит значительный скачок конечной шероховатости поверхности.
Данный результат позволяет для пластины DNMG 130504 WA TT8115
теоретически определить максимально эффективную подачу, которая
обеспечивает требуемое качество обработанной детали (при испытании
требовалось обеспечение Ra не более 1,6 мкм). Теоретический расчет
исключает необходимость подбора на станке подачи, что уменьшает время на
внедрение инструмента и снижаются затраты как предприятия-заказчика, так и
поставщиков инструментов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ И ШЕРОХОВАТОСТИ
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ОТВЕРСТИЯ
Новиков Ф.В.
Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца,
г. Харьков
В работе рассмотрены вопросы обоснования условий уменьшения
шероховатости поверхности обрабатываемого отверстия за счет применения
схемы внутреннего шлифования с расположением оси вращения круга
перпендикулярно оси вращения обрабатываемого отверстия. Раскрыты
закономерности образования погрешностей обработки отверстий при
внутреннем шлифовании и хонинговании. Установлено, что наибольшее
количество зерен, участвующих в процессе резания, имеет место при
внутреннем шлифовании кругом с диаметром, равным диаметру
обрабатываемого отверстия. Поэтому и шероховатость поверхности будет
наименьшей в этом случае. Однако это возможно при обработке точного
отверстия. В противном случае, например при обработке отверстия со
значительной нецилиндричностью, в начальный период произойдет
деформация системы шлифовального круга, а затем при последующих
выхаживающих проходах она будет восстанавливать свою прямолинейную
форму. Это приведет к увеличению диаметра отверстия в поперечном сечении
(где была наибольшая нецилиндричность) и образованию погрешности
обработки отверстия в виде некруглости. Чтобы исключить это явление,
необходимо обработку производить за несколько проходов кругами разного
диаметра, увеличивая с каждым последующим проходом диаметр круга.
Однако реализовать на практике такую схему внутреннего шлифования
довольно сложно и малоэффективно. Наиболее просто реализовать данную
схему обработки можно при хонинговании, где имеется возможность
непрерывного увеличения диаметра хона в процессе обработки с каждым его
проходом за счет создания упругой системы в конструкции хона, а также
применения гибкого круга при внутреннем шлифовании. Это позволит
исключить образование погрешности обработки отверстия. Реализовать
указанную схему внутреннего шлифования можно также за счет применения
схемы врезного шлифования торцовой поверхностью круга, имеющей форму
окружности и обеспечивающей наибольшую площадь контакта с
обрабатываемой внутренней поверхностью детали (рисунок).
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Рисунок. Положение круга при шлифовании отверстия в трехмерной системе.
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УСЛОВИЯ УМЕНЬШЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ
ПРИ АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКЕ ОТВЕРСТИЙ
Новиков Ф.В.
Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца,
г. Харьков
В работе рассмотрены вопросы расчета шероховатости поверхности при
абразивной обработке на основе теории вероятностей. Установлено, что
достигаемый уровень шероховатости поверхности вполне однозначно
определяется суммарным количеством абразивных зерен, участвующих в
формировании шероховатости поверхности. Исходя из этого, обоснованы
преимущества хонингования по сравнению с внутренним шлифованием.
Показана возможность существенного уменьшения шероховатости поверхности
при шлифовании кругом, ось которого расположена перпендикулярно оси
вращения обрабатываемой детали (рисунок). Наибольший эффект обработки
(шероховатость поверхности на уровне Ra =0,04 мкм) достигается при
шлифовании торцовой поверхностью круга, имеющей форму окружности и
обеспечивающей наибольшую площадь контакта с обрабатываемой внутренней
поверхностью детали.
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Рисунок. Схемы шлифования отверстия при параллельном (а)
и перпендикулярном (б, в) расположении осей вращения круга и детали.
Для осуществления предложенной схемы шлифования отверстия
необходимо обеспечить одновысотное расположение абразивных зерен на
рабочей поверхности круга, в противном случае в резании будут участвовать
лишь наиболее выступающие зерна (т.е. небольшое количество зерен), что
приведет к образованию отдельных рисок-царапин на обрабатываемой
поверхности и не позволит добиться существенного уменьшения
шероховатости поверхности. В связи с этим следует шлифование производить,
например, кругом с наклеенным на его рабочую поверхность слоем абразивных
зерен, характеризующимся фактически одновысотным выступанием зерен.
Рассмотренные три схемы шлифования отверстия в детали, по сути, сводятся к
осуществлению вращения круга вокруг трех координатных осей – х, y, z. На
основе этих трех принципиальных схем шлифования отверстия можно
предложить и другие схемы, являющиеся различными комбинациями данных
схем.
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ГІДРОПРИВІД КРАНОВИХ МЕХАНІЗМІВ
Овчаренко О.С., Петренко Н.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Є позитивний досвід упровадження гідродинамічного привода на різних
кранових механізмах. У гідродинамічному приводі замість електродвигуна з
фазовим ротором використовується електродвигун з короткозамкнутим
ротором загально промислової серії і гідромуфта.
Такий привід забезпечує автоматичний плавний пуск і гальмування, що
сприяє зменшенню динамічних навантажень і зменшенню розкачування
вантажу. Крім того, шляхом імпульсивного керування електродвигуном,
можливо отримати швидкість, необхідну для точної посадки вантажу.
Складність широкого упровадження цих приводів є відсутність гідромуфт, що
випускаються серійно, потрібних типорозмірів.
Об'ємний гідропривід застосовується в гірських і будівельно-дорожніх
машинах, у верстатобудуванні й ін. Діапазон регулювання швидкості, що
забезпечує гідропривід з об'ємним регулюванням у десятки разів перевершує
навіть систему Г-Д. Гідропривід з об'ємним регулюванням швидкості
виявляється тим раціональніше, чим менше відношення тривалості паузи до
періоду робочого циклу. Численні експерименти, проведені на шахтних
піднімальних машинах, показали, що машини, що працюють на змінному
струмі, споживають електроенергії на 30 50 % більше, ніж в об'ємному приводі.
У зв'язку зі сприятливими умовами роботи електродвигуна об'ємного
привода його встановлена потужність для механізмів пересування, наприклад,
може бути на 20-30 %, а іноді і більш знижена в порівнянні з приводом від
асинхронного двигуна з фазним ротором.
Закордонний багаторічний досвід експлуатації вантажопідйомних машин
показує, що в кранів з об'ємною гідропередачею споживання електроенергії на
тонну вантажу, що переробляється, менше, а кількість піднятого вантажу
більше, ніж у кранів зі звичайним електромеханічним приводом.
У стаціонарних умовах агрегати гідрооб'ємних передач працюють без
ремонту від 5 до 20 тис. годин, тобто вони мають значно більшу довговічність,
чим електричні машини.
Досвід фірми Віккерс: гідрооб'ємний привод істотно підвищує
експлуатаційну надійність кранів.
Економічність
застосування
об'ємних
гідропередач
підйомнотранспортних машин обгрунтовується в ряді робіт НДІПТМАШ, ІГД ім. А.А.
Сочинського: знижуються капітальні витрати в мостових ливарних кранах на
30-40 %, експлуатаційні витрати – на 15-25 %. Застосування гідроприврода
може бути доцільним при необхідності забезпечити пуск, гальмування і
регулювання швидкості в широкому діапазоні, при можливості автоматичного
регулювання швидкості, при роботі приводу у вибухонебезпечному
середовищі.
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МЕТОДИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА В ПТМ
Овчинников Е.В., Коваленко В.О.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе рассмотрена качественная оценка безопасности подъемных
сооружений. На данный момент существует много методик по оценке
остаточного ресурса крана, каждая из которых имеет свою базу доказательств,
но на данный момент не создано одной единой теории, особенно с учетом
фактора риска. Изложен способ количественной оценки и прогнозирования
безопасности подъемных сооружений, несмотря на то, что в Украине из-за
большого количества подъемных сооружений, отработавших свой
нормативный срок службы, и ограниченного числа экспертов, которые
необходимы для проведения исследований по фактической нагруженности и
для расчета несущей способности с учетом деградации объекта, предложенный
способ сложно реализовать.
Показан способ оценки остаточного ресурса металлоконструкции при
условии сопротивления усталости расчетных зон, а также приведены данные ,
необходимые для оценки остаточного ресурса. Приведена двухстадийная
модель развития усталостной деформации, лежащая в основе методики оценки
остаточного ресурса.
Описано прогнозирование ресурса металлоконструкций на базе
аналитических зависимостей, которые отображают физику разрушения
металла, исходя из необходимости применения эксплуатируемого
оборудования, которое имеет просроченный срок службы. Остаточный ресурс
оборудование является больше критерием оценки безопасности, чем
экономический показатель.
Литература:
1. Пустовой В. Н. Металлоконструкции грузоподъемных машин. Разрушение и
прогнозирование остаточного ресурса: – М.: Транспорт, 1992. – 256 с.
2. Дубов, А. А. Метод магнитной памяти металла и приборы контроля / А. А. Дубов,
Ал. А. Дубов, С. М. Колокольников. – М.: ЗАО «ТИССО», 2008. –
3. Григоров О.В., Анищенко Г.О., Петренко Н.О. Металеві конструкції підйомнотранспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин: - Харьков,2011
4. Гешелин В. Г. Сертификация и качество металлопродукции. – Х.: 2004.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ ЧИННИКІВ НА КОЕФІЦІЄНТ
ВИТРАТ КЛАПАНА «СОПЛО-ЗАТВОР»
Онищенко А.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», г.Харків
Існуюча методика визначення коефіцієнта витрат µ дозволяє лише знайти
його чисельне значення, але не дає можливості дослідити, що і як впливає на
його величину. Очевидно відповідь на це можна отримати дослідивши
гідромеханічні процеси, які відбуваються при роботі клапана. Проте незначні
його розміри не сприяють цьому. Тому було створено модель клапана,
збільшену в декілька разів і методом зондування досліджено структуру потоку.
В результаті було отримано профіль швидкостей потоку в середині сопла при
різній величині відкриття затвору. Це дало можливість визначити дійсну
швидкість, а врешті й коефіцієнт швидкості φ, дійсну витрату Qд і коефіцієнт
стискання ε.
Для затопленого потоку безпосереднє визначення коефіцієнту стискання ε не
є можливим. Тому попередньо визначали коефіцієнт витрати клапана, по
співвідношенню дійсної витрати до теоретичної, а потім і величину ε.
Отриманий графік залежності µ = f( ) є доволі складним, тому для полегшення
аналізу його було і поділено на чотири зони. Початкова зона І характеризується
різким зростанням коефіцієнта витрат, від нуля до певного значення при
незначному відкритті затвору. Цій зоні відповідає ламінарний режим течії, коли
по суті вся енергія потоку витрачається не переборення сил в’язкого тертя, а
величина µ в зоні І цілковито визначається коефіцієнтом швидкості φ.
Друга зона ІІ, відокремлена в діапазоні переміщення затвору = 0,02 0,07,
характеризується появою зони зрізу на терці сопла, величина якої зростає зі
збільшенням відкриття затвору. У цій зоні має місце, як вплив деформації
потоку, в результаті його стискання, так і дисипації енергії, обмовлена втратами
на тертя на ділянці терця сопла, де потік витікає повним перерізом, тому в
даному випадку характер кривої µ = f( ) більш складний.
У третій зоні ІІІ коефіцієнт витрат практично зостається постійним, потік
повністю відривається від терця сопла, що відповідає схемі натікання струмені
ідеальної рідини, обмеженої стінками на безкінечну пластину.
Постійність µ у доволі широкому діапазоні переміщення затвору
= 0,02 0,25, є робочим в елементах автоматики, що збігається з
рекомендацією брати при розрахунках µ в межах 0,52 0,64.
Подальше відкриття затвору приводить до підвищення µ в зоні ІV від його
номінального значення майже до одиниці, при цьому крива µ = f( ) збігається з
кривою
= f( ). Пов’язано це з тим, що переміщення затвору в ІV зоні від
сопла здійснює все менший вплив на пропускну спроможність клапана, що
відповідає схемі натікання струменя ідеальної рідини на пластину кінцевих
розмірів. У ІІІ і ІV зонах величина µ цілковито визначається ступенем
стискання потоку ε.
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АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ
Оспищева А.К.
Фирма “ДиМерус Инженеринг”, г. Харьков
Фирма “ДиМерус Инженеринг” одна из первых организаций в Украине,
начавшая
внедрять
на
промышленных
предприятиях
зарубежный
металлорежущий инструмент. Работая уже более 10 лет на этом рынке,
организация накопила богатейший опыт внедрения инструментов, обозначила
основные проблемы в этом направлении.
Основной задачей при внедрении практически всегда является снижение
затрат на инструмент. Многие промышленные предприятия совместно с
поставщиками инструментов выработали эффективные схемы внедрения новых
образцов инструментов. В основном схема внедрения выглядит так: технические
специалисты поставщика и заказчика анализируют проблемные технологические
операции обработки деталей, подбирают инструмент, проводят испытания этого
инструмента и анализируют результаты испытаний.
В настоящий момент развития рынка проблемным этапом внедрения
инструментов является заключительный этап – анализ испытаний. На многих
предприятиях полный анализ испытаний проводится теми же сотрудниками,
которые проводили испытания. Поэтому инструмент подбирается с максимальной
экономической отдачей. Зная цену инструментов, сотрудник заказчика подбирает
минимальную стоимость 1 минуты работы исходя из полученной стойкости
инструмента и его цены с учетом производительности.
При таком подходе преимущество внедрения нового инструмента
предоставляется фирме Iscar (Израиль), а не фирмам Kennametal (США) и Sandvik
(Швеция) и т.п. Это связано с тем, что инструменты фирм Kennametal и Sandvik
при испытаниях могут показать такую же производительность, как и инструменты
фирмы Iscar, однако стойкость их на 10 – 15 % выше. Цена на инструмент фирм
Kennametal и Sandvik может быть также выше на 50 % и более. Поэтому часто
заказчик предпочитает закупить большую партию инструмента, затратив меньше
средств, т.е. приобрести инструменты фирмы Iscar.
Некоторые промышленные предприятия при анализе испытаний
инструментов рассматривают только техническую составляющую. При таком
подходе сотрудник заказчика, непосредственно отвечающий за испытания,
выбирает инструмент с максимальной производительностью и стойкостью. Затем
внедряет его в технологии и передает запрос службе снабжения на закупку партии
инструментов. Отношение стоимостей работы инструментов фирм Kennametal
(или Sandvik) и Iscar за 1 мин определяется:
Ñ / Ñ1 ìèí 

Ö iscar  (1  Ö iscar  50%)
,
Òiscar  (1  Òiscar 15%)

(1)

где Ц – цена инструмента Iscar, грн; Т – стойкость инструмента Iscar, мин.
Исходя из формулы (1), стоимость работы инструментов фирм Kennametal
или Sandvik за 1 мин выше на 30,4 % по сравнению с инструментом Iscar.
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К ВОПРОСУ ДИНАМИКИ ПУСКА ПРИВОДА, СОДЕРЖАЩЕГО
ФРИКЦИОННУЮ МУФТУ СУХОГО ТРЕНИЯ
Остапчук Ю. А1., Калинин П.Н. 2, Жережон-Зайченко Ю.В.2
1
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
2
«Национальная академия Национальной гвардии Украины»,
г. Харьков
В работе рассматривается вопрос возможности применения фрикционной
муфты сухого трения при пуске машины с точки зрения устойчивости
переходного процесса, вызванного буксованием фрикционных элементов.
Для предохранения деталей привода паровакуумной вытяжки от
перегрузок, возникающих при пуске вентилятора, предлагается в конструкцию
привода встроить фрикционную коническую муфту, принципиальная схема
которой представлена на рис. 1. Идея такого конструктивного решения состоит
в том, что при превышении величины крутящего момента T , определенной из
условия нагрузочной способности зубчатого редуктора 1 привода, происходит
разрыв (усилием F ) фрикционного контакта муфты 4, а разгон вентилятора
осуществляется за счет взаимодействия винта 3 выходного вала редуктора и
гайки 2 ступицы колеса вентилятора.

Рис.1 Принципиальна схема предохранительной фрикционной муфты
Принимая для предложенной конструкции фрикционной муфты сухого
трения характеристику трения в виде нелинейной функции скорости V :
R  3R* (1  V / V*  V 3 / (3V*3 )) , где R* , V* – экспериментально установленные
константы, в работе рассмотрены вопросы возникновения и развития
автоколебаний в приводе паровакуумной вытяжки, в частности, получены
значения для амплитуды соответствующих установившихся автоколебаний.
Исследование переходных процессов в приводе паровакуумной вытяжки
позволило выработать рекомендации по возможности эффективного
применения предложенной фрикционной муфты сухого трения и выбору ее
конструктивных параметров, которые обеспечивают режим синхронизации
вращения всех элементов привода.
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К ВОПРОСУ ОПТИМАЛЬНО – РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗУБЧАТОГО РЕДУКТОРА
Остапчук Ю. А1., Калинин П.Н. 2, Жережон-Зайченко Ю.В.2
1
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
2
«Национальная академия Национальной гвардии Украины», г. Харьков
Современное развитие машиностроения связано с решением задач
оптимального проектирования технических объектов, в частности, зубчатых
редукторов, как основных приводных элементов широкого класса машин.
Трудности оптимального проектирования зубчатых редукторов связаны, с
одной стороны, с отсутствием общего подхода к построению его проектно –
математической модели (ПММ), которая включает последовательно –
итерационный процесс проектирования с использованием табличных и
графические данных, экспертно – практических рекомендаций, требований
технологичности и стандартизации, а с другой стороны, отсутствием
универсального метода оптимизации таких грубых многокомпонентных
технических систем, состояние которых зависит, в частности, от
целочисленных, дискретных и взаимосвязанных параметров. Отметим, что
эффективность оптимального проектирования редукторов существенно связана
с проблемой многокритериальной оценки качества проектных решений и
принятой практикой субъективной оценки по интегральному критерию
качества, построенного на основе экспертного вектора приоритетов.
В предлагаемой работе обсуждаются вопросы построения нелинейной
многокритериальной ПММ «Зубчатый редуктор», выбора существенных
параметров оптимизации и применения метода допустимых множеств для
поиска оптимально – рационального решения [1].
Предлагаемая ПММ «Зубчатый редуктор» представлена у виде
программного комплекса, модульный принцип построения которого позволяет
учитывать конкретные конструктивные решения и уточнять блоки
проектирования отдельных элементов зубчатых редукторов.
Отличительной особенностью рекомендуемого метода оптимального
проектирования редукторов является отсутствие ограничений на множество
критериев и параметров оптимизации, а также отказ от использования
интегрального критерия качества.
Разработанная программная реализация предложенной методологии
проектирования может использоваться как инструмент проектирования
основных элементов зубчатых редукторов и редукторов в целом.
Литература:
1. Калінін П.М. Оптимально-раціональне проектування зубчастих редукторів трансмісій
автомобіля // Вісник НТУ «ХПІ»: Зб. наук. праць. – Харків, 2012. – Вып. 35. – С.51-58.
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ СТИКІВ КРАНОВИХ РЕЙОК
Павкін Р.А., Боков В.В., Редька Є.С., Коваленко В.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Нормальна експлуатація кранів мостового типу значною мірою залежить
від дотримання технічних вимог, що пред'являються до стану підкранових
шляхів та забезпечення нормативних показників при виставці ходових коліс.
В момент проходження колесом стика рейок виникає додаткова ударна
взаємодія. Актуальною задачею є дослідження динамічного впливу кранового
колеса на підкрановий шлях. Разом з цим результати обстеження мають бути
використані для попередження та своєчасного усунення типових проблем
системи «ходове колесо – підкранова рейка». Дослідження були проведені на
Зміївській ТЕС ПАТ "Центренерго". Об'єктом дослідження та реконструкції
стали кранові шляхи опорних кранів мостового типу.
Реконструкція полягає у зварюванні стиків рейкових шляхів та
гарантованого забезпечення граничних норм відхилення рейкових колій від
проектного положення в частині взаємного зміщення торців рейок, які
стикуються, в плані і по висоті, а також зазору в стиках, протягом усього
терміну експлуатації.
Для усунення стиків рейок було запропоновано виконати електродугове
зварювання ванним способом.
Були розроблені рекомендації по підготовці, проведенню та контролю
зварювальних робіт таким чином, щоб мінімізувати можливість утворення
зварних дефектів, та вчасно їх усунути, якщо вони вже трапились. Також були
розроблені креслення мідних та графітних форм для ванного зварювання під
кранові та залізничні рейки різних типів.

Рис. 1 – Зварювання рейки
1 - рейка; 2 - струбцина; 3 - бічна частина форми
Усунення стиків веде до: значного зниження динамічних сил взаємодії,
зниження опору руху кранів (в середньому на 10-15%); підвищення терміну
служби елементів пари «кранове колесо – кранова рейка» (до 30%); скорочення
витрат на ремонт (до 30%).
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ОПЫТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ
МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ
Полянский В.И.
ООО “Империя Металлов”, г. Харьков
Применение станков с ЧПУ типа “обрабатывающий центр” открыло новые
технологические возможности высокоэффективного изготовления высокоточных
отверстий с применением метода фрезерования твердосплавными концевыми
фрезами с износостойкими покрытиями зарубежного производства. Схема
фрезерования включает вращательное движение фрезы, ее движение по контуру и
вдоль обрабатываемого отверстия. Диаметр фрезы меньше диаметра
обрабатываемого отверстия. По физической сути процесс фрезерования отверстия
подобен процессу внутреннего продольного шлифования с тем отличием, что при
внутреннем шлифовании формирование контура отверстия происходит за счет
вращения обрабатываемой детали, а при фрезеровании отверстия, за счет
сложного движения фрезы по контуру обрабатываемого отверстия. Используя
метод фрезерования можно обрабатывать отверстия в деталях, изготовленных из
материалов с повышенными физико-механическими свойствами (высокопрочные
стали и сплавы, цветные металлы и т.д.). В отличие от традиционно применяемого
метода сверления и рассверливания отверстий, фрезерование отверстий
обеспечивает высокие показатели точности, шероховатости и качества
обрабатываемых поверхностей. Производительность обработки может быть
увеличена в несколько раз. Как правило, после фрезерования отверстий не
требуется применения последующей финишной обработки отверстий
(шлифования, хонингования), тогда как после сверления обязательно применение
зенкерования, развертывания и других финишных методов обработки.
Эффективность фрезерования отверстия резко возрастает с увеличением
скорости вращения фрезы. Поэтому переход в область высокоскоростного
фрезерования кардинально решает проблему повышения точности, качества и
производительности обработки отверстий. Используя метод фрезерования, можно
изготавливать сквозные и глухие отверстия различной геометрической формы
(круглые, квадратные, треугольные и другие). Опыт изготовления отверстий в
деталях из латуни показал на возможность обеспечения точности их обработки в
пределах нескольких микрон при многократном увеличении производительности
обработки, что позволило резко сократить трудоемкость их изготовления. При
этом появилась возможность высокоточного изготовления фрезерованием
различных пазов и “карманов” на плоских и цилиндрических деталях, например,
на специальной оснастке, используемой в пищевой промышленности.
В ООО ”Империя Металлов” накоплен значительный практический опыт
изготовления высокоточных отверстий фрезерованием на импортных станках с
ЧПУ. Поэтому приглашаем всех желающих к сотрудничеству.
Литература:
1. Полянский В.И. ООО ”Империя Металлов” / В.И. Полянский // Физические и
компьютерные технологии: труды 16-й Междунар. науч.-техн. конф. – Харьков: ХНПК
“ФЭД”. – 2010. − С. 156–160.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРІПЛЕННЯ БАШТОВИХ
ПРИСТАВНИХ КРАНІВ
Редька Є.С., Павкін Р.А., Боков В.В., Коваленко В.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Ключову роль у забезпеченні надійної і безпечної роботи крана при
висотному будівництві грає конструкція горизонтального закріплення
баштового крану безпосередньо до споруджуваного об'єкта, що дозволяє
підвищити допустимі вітрові та робочі навантаження крана і, як наслідок,
збільшити висоту підйому вантажу.
У роботі розглянуте одне із існуючих конструктивних рішень закріплення
до будови баштового крана Potain MC 175B (рис. 1), змодельовані
навантаження в його системі і в кожному окремому елементі закріплення,
визначені найбільш навантажені елементи і проведено перевірочний
розрахунок міцності конструкції.
Розрахунки проводилися в програмному комплексі SCAD Office 11.5.1.1,
який дозволяє змоделювати навантаження стрижневої металевої конструкції
знакозмінними силами і знайти найбільш відповідальні елементи системи.
Кріплення башти крану до
будівлі

Башта крану (поперечний
розріз)

Рис. 1 Розрахункова модель з візуалізацією перетинів закріплення баштового крана
Potain MC 175B до будівлі.

Так само в роботі наведено огляд обчислювальних програмних комплексів
для інженерів, які спрощують розрахунки навантажень в схожих опорних
стрижневих конструкціях. Зроблена оцінка економічної доцільності установки
горизонтальних опорних кріплень. Розглянуто інші шляхи вирішення завдань
висотного будівництва, а саме розташування будівельної техніки безпосередньо
на даху будівлі та у шахтах ліфтів. Дана оцінка розглянутих методів і рішень.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СПЕКАНИЯ АЛМАЗНОАБРАЗИВНЫХ КРУГОВ ДЛЯ СВЕРХСКОРОСТНОГО ШЛИФОВАНИЯ
Руднев А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Исследование поверхности алмазных кругов показало, что при
традиционных режимах шлифования алмазные зёрна на поверхности в
результате приработки быстро становятся затупленными, на них появляются
площадки износа. При работе на скоростях от свыше 120 м/с алмазные зёрна
остаются острыми. Это можно объяснить тем, что при ударе о деталь на
большой скорости затупленные зёрна разрушаются, образуя новые режущие
кромки. Связка на высоких скоростях не даёт зёрнам демпфировать при ударе,
в результате чего происходит хрупкое разрушение алмазных зёрен.
Значительно улучшается качество шлифованной поверхности и острота
режущей кромки заточенного лезвийного инструмента.
Следовательно
представляет
интерес
исследование
процесса
сверхскоростного шлифования. Для этого нужен специальное оборудование и
алмазно-абразивный инструмент, выдерживающий такие нагрузки.
Модельные эксперименты в значительной степени облегчают
исследования. Они не требуют дорогостоящего оборудования, сокращают
время и позволяет варьировать параметры исследований в широком диапазоне.
В работе рассмотрена методология 3D моделирования процессов
спекания алмазно-абразивных кругов для сверхскоростного шлифования.
Рассматривалась 3D напряжённо-деформированное состояние системы
«алмазное зерно–покрытие–металлофаза–связка».
Анализ напряженно-деформированного состояния алмазоносного слоя
при спекании осуществлялся путём его 3D моделирования. Проводилась серия
расчётов для фрагмента алмазоносного слоя, включающего единичное алмазное
зерно, окруженное массивом металлической связки.
Создаваемое при этом внутреннее давление в полости зёрен вызывает их
разрушение. В зависимости от способа спекания: свободное спекание, горячее
прессование, высокоскоростное горячее прессование или импульсное спекание
неразрушенными остаются 10, 20 и 40% соответственно зёрен композиционных
алмазосодеожащих материалов.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ЗАТОЧКИ И ДОВОДКИ ЛЕЗВИЙНОГО ИНСТРУМЕНТА ИЗ
СВЕРХТВЁРДЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Русанов В.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Резцы из СТМ обладают низкой надежностью, поэтому практически не
применяются в автоматизированном производстве. Нами предложен новый
алгоритм заточки лезвийного инструмента из СТМ согласно которому можно
обеспечить требуемую надежность резцов из СТМ. Согласно алгоритму на
первом этапе необходимо определить уровень термосиловых напряжений,
которые будет испытывать данный лезвийный инструмент из СТМ в
экстремальных условиях его эксплуатации. Эти данные можно получить путем
моделирования 3D НДС в зоне резания методом конечных элементов с
применением специализированного пакета. Получив эти данные на втором
этапе приступаем к моделирования процесса шлифования. Методом конечных
элементов в пакете «Космос» моделируем 3D НДС в зоне шлифования для
конкретных характеристик алмазного круга. При моделировании изменяя
силовые или кинематические нагружения
системы добиваемся такого
положения, чтобы термосиловые 3D НДС в зоне шлифования (заточки)
достигали величин, несколько превышающих НДС в зоне лезвийной обработки.
Завершив эти расчеты мы для конкретного алмазного круга определяем
оптимальные условия заточки (скорость круга, Sпродольная, Sпоперечная).
Возможны и более широкие исследования при которых мы можем изменить
также и характеристики кругов. После реализации этого алгоритма получены
предельно допустимые термосиловые НДС, которые имеют место при
обработке различных групп материалов.
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Рис.1 Главная форма теоретического модуля экспертной системы
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЗАНИЯ
ПРИ ПРЕРЫВИСТОМ ШЛИФОВАНИИ
Рябенков И.А.
ГП Харьковский машиностроительный завод “ФЭД”, г. Харьков
В работе проведен теоретический анализ температуры резания при
прерывистом шлифовании прямолинейной детали, движущейся по нормали к
рабочей поверхности круга со скоростью Vдет0 :



    Vдет0   l01 

l02 
2
,

l01  c м      Vкр

(1)


где  – условное напряжение резания, Н/м2; l01 , l02 – длины рабочего выступа и
впадины прерывистого круга, м;  – коэффициент теплопроводности
обрабатываемого материала, Вт/(м∙К);
с м – удельная теплоемкость
обрабатываемого материала, Дж/(кг∙К);  – плотность обрабатываемого
материала, кг/м3; Vкр – скорость круга, м/с.
Расчетами установлено, что при условии l01  l02 температура резания 
принимает минимальное значение:
8  l01
.
(2)
 min    Vдет0 
c м      Vкр
С точки зрения уменьшения  min длину рабочего выступа прерывистого
круга необходимо уменьшать l01  0 . Однако это приводит к уменьшению
количества зерен, расположенных на рабочей поверхности круга, и повышению
износа круга. Поэтому l01 следует уменьшать до определенного значения,
определяемого из условия обеспечения допустимого износа круга. С уменьшением
длины рабочего выступа прерывистого круга l01 их количество при условии
l01  l02 должно увеличиваться. Следовательно, чем больше прерываний контакта
круга с обрабатываемым материалом происходит при прохождении
фиксированной точки на обрабатываемой поверхности, тем значительнее эффект
прерывистого шлифования по сравнению с обычным шлифованием.
Из этого сделан вывод об эффективности применения прерывистых кругов
при глубинном шлифовании (при разрезке материалов на части, прорезке
глубоких пазов и канавок, профильном шлифовании и т.д.). Теоретически
установлено, что при прерывистом шлифовании с уменьшением времени контакта
рабочего выступа круга с обрабатываемым материалом уменьшается глубина
проникновения образуемого при шлифовании тепла в поверхностный слой
обрабатываемой детали. Это способствует повышению качества обрабатываемой
детали, что согласуется с результатами исследований проф. Якимова А.В. [1].
Литература:
1. Якимов А.В. Прерывистое шлифование / А.В. Якимов. – К.: Вища школа, 1986. – 175
с.
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УСТАНОВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА
АЛМАЗНОГО ВЫГЛАЖИВАНИЯ
Рязанова-Хитровская Н. В., Пыжов И. Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В данной работе представлена часть исследований, направленных на
установление взаимосвязи напряжений ( , МПа) в зоне контакта алмазного
выглаживателя с поверхностью детали. Известно, что одним из методов
установления математической модели является планирование многофакторного
эксперимента. Такая модель имеет входы Х (независимые факторы), и выходы
Y (зависимые переменные, отклики, параметры оптимизации, функции цели).
Каждому набору уровней входов соответствуют определенные значения
выходов. Наибольшее применение нашли модели в виде алгебраических
полиномов:
Y  b0   bi X i   bi , j X i X j   bii X i2  ...
При исследовании процесса алмазного выглаживания были приняты
следующие факторы: нормальная сила (Py, Н), подача (S, мм/об), скорость (V,
м/мин) и радиус выглаживателя (R, мм). Поскольку одним из факторов,
определяющих формирование уровня напряжений, является температура
выглаживания,
то
для
ее
вычисления
использовали
известную
экспериментальную степенную зависимость [1]:
,
где
- коэффициент, отражающий влияние условий обработки на температуру
в зоне контакта; xΘ , yΘ , zΘ ,mΘ - показатели степени, отражающие
интенсивность влияния соответственно Py (Х1) , S (Х2), V (Х3) и R (Х4) на
величину температуры обработки .
После вычисления значений температур при 24 вариациях, создали
компьютерную модель процесса алмазного выглаживания в программном
пакете SolidWorks, получили значения напряжений (24 варианта) и выполнили
необходимые расчеты. Был реализован четырехфакторный план типа В4, что
позволило получить следующее уравнение регрессии:

В дальнейшем представляет интерес поиска оптимальных
выглаживания на основе установленной математической модели.

условий

Литературы:
1. Скуратов Д. Л. Разработка математической модели для определения рациональных
условий обработки на операциях алмазного выглаживания и растачивания при изготовлении
деталей авиационной техники / Д. Л. Скуратов, С. Ю. Сидоров // РК техника. Сер. XII.
Расчет, проектирование, конструирование и испытания космических систем. Научно –
технич. сб. Самара, 2006. Вып. 1. С. 182-193.
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К СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Савченко Н.Н., Новиков Д.Ф.
Харьковский национальный экономический университет
имени Семена Кузнеца
Научный центр НТК «Эльбор», г. Харьков
В условиях экономической нестабильности предприятия (его финансовая
неустойчивость, нерегулярная выплата зарплат, отсутствие стимулов для
персонала, низкая конкурентоспособность продукции и потеря рынков и др.)
становится особенно актуальным вопросы повышения эффективности
производственной деятельности.
Быстрое всеохватывающее и устойчивое промышленное развитие можно
обеспечить при условии, что обеспечиваются мероприятия, позволяющие
избегать тех ошибок, которые в прошлом совершили другие страны. В «Отчете
о промышленном развитии – 2016» как основной вывод отчета отмечается то,
что технологии могут служить достижению целей во всех трех измерениях
устойчивого развития [1]. С точки зрения экономики глобализация и
фрагментация производства на международном уровне способствовали
распространению новых технологий благодаря повышению интенсивности
торговли сложными промышленными товарами. Тем не менее, такое
распространение новых технологий не во всех случаях конвертировалось в
конкретные возможности для роста ввиду отсутствия технологических
возможностей и способности стран продвигать развитие инновационных
систем. Внедрение инноваций – системный процесс: от изобретения технологий
до внедрения их предприятиями, как это было сделано в странах, которые
могут служить примером успешного технологического развития – в Китае и
Республике Корея.
В связи с этим существенное значение приобретают вопросы более
эффективного использования кадрового потенциала при минимальных возможностях финансирования затрат, к сожалению, на повышение квалификации
персонала и ограниченностью (пассивностью) его структурных изменений.
В инновационных системах профессиональное обучение должно
осуществляться непосредственно на рабочем месте с привлечением
специалистов не только предприятия (внутренняя среда), но и специалистов со
стороны (внешняя среда). По форме организации обучение может
осуществляться как непосредственно на рабочем месте, так и вне его, в виде
непосредственных или виртуальных контактов. Как формы обучения и
повышения квалификации особо выделяются метод усложненных заданий,
решение практических задач, моделирование ситуаций, различных типов
тренинга (сензитивности, игры), экспертной оценки производственного
потенциала.
Литература:
1.
Отчет
о
промышленном
развитии
–
2016.
https://www.unido.org/
fileadmin/user_media_upgrade/IDR/EBOOK_IDR2016_OVERVIEW_RUSSIAN.pdf
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ В УСЛОВИЯХ
ИСКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАЛОЕМКИХ РЕСУРСОВ
Савченко Н.Ф., Третьяк В.В., Князев М.К.
Харьковский национальный экономический университет
имени Семена Кузнеца,
Национальный аэрокосмический университет
имени Н.Е. Жуковского "ХАИ", г. Харьков
Необходимость уменьшения издержек производства в условиях
рыночной экономики становится все более актуальной и особенно острой для
мелкосерийных производств. Большое значение имеют и затраты на
приобретение основных фондов, особенно при проведении штамповочных и
других работ заготовительного производства.
Для выбора методов штамповки необходимо учитывать назначение
изделия, его конструктивную сложность: материалы, габариты, форму,
соотношение размеров изделий, наличие локальных, технологически
сложных элементов, а для листовой штамповки еще и относительную
толщину (гибкость).
Важными факторами при выборе технологии изготовления изделий
необходимо считать энергетические затраты на изготовление изделий,
особенности пространственного размещения устройств в технологической
зоне, а также совместимость имеющегося (традиционного для предприятия)
оборудования и устройств для штамповки по условиям безопасности работ,
экологии, отходов производства.
В свою очередь при проектировании устройств для штамповки необходимо исходить из того, что они и их основные элементы (оснастка,
вспомогательные устройства, например, для вакуумирования) могут быть
представлены как гибкие технологические комплексы или их элементы.
Весьма эффективным может быть встраивание в технологические
комплексы малогабаритных устройств для импульсной металлообработки.
Такого типа комплексы позволяют с минимальными капитальными
затратами производить переналадку существующего оборудования для
изготовления деталей в мелкосерийном производстве. Они могут быть
особенно
эффективны, например, для листовой штамповки (вытяжка,
формовка, обтяжка, гибка, пробивка отверстий и пазов и др.) изделий
прямоугольной и осесимметричной формы в плане габаритами 2 метра и
более.
Рассмотрены
многокритериальные
варианты
проектирования
технологических процессов, предусмотрены варианты использования
модернизированного универсального оборудования типа прессов или
молотов в комплексе со специальным или специализированным
оборудованием типа газодетонационного или электрогидравлического.
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АПОСТЕРІОРНА ОЦІНКА ЗБІЖНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКУ
НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ
Сало В. А., Літовченко П. І., Нечипоренко В. М.
Національна академія Національної гвардії України, м. Харків
Ефективність чисельних методів визначається, насамперед, можливістю
одержання науково обґрунтованих і достовірних результатів. У зв'язку зі
зростаючою роллю наближених методів для розв’язання різних задач
природознавства визначальне значення для оцінки результатів здобувають
питання про збіжність одержуваних розв’язків і аналіз їхньої погрішності.
В інженерній практиці при розв’язанні складних задач розрахунку
тривимірного напружено-деформованого стану оболонкових елементів
конструкцій усе більша увага приділяється змішаним варіаційним постановкам,
що будуються на основі функціонала Рейсснера при незалежній апроксимації
вектора переміщення і тензора напружень. Чисельної реалізації таких
постановок істотно заважають утруднення в оцінці точності одержуваних
результатів через відсутність екстремуму в точці стаціонарності функціонала
Рейсснера. Незважаючи на те, що варіаційні методи в інженерній практиці
одержали велике поширення, на жаль, не завжди є впевненість затверджувати,
що знайдений розв’язок є достовірним – особливо це зауваження стосується
задач з областями складної геометрії зі змішаними умовами на границях.
Точність наближеного розв’язку можна оцінити різними способами:
порівнянням чисельних результатів з експериментальними даними чи з відомим
точним розв’язком; розрахунками простих тестових прикладів; шляхом
статистичного підходу; дослідженням швидкості збіжності; визначенням числа
членів, необхідного для задоволення наперед заданій точності; оцінкою
залишкового члена ряду; визначенням числового чи відсоткового вкладу
кожного зі знайдених членів ряду в їхню суму абсолютних величин;
проведенням повторних обчислень з різними значеннями параметрів задачі,
таких як величина кроку, число ітерацій.
У цьому плані представляє науково-практичний інтерес чисельноаналітичний RVR-метод, в якому програмно реалізований алгоритм
апостеріорної двосторонньої інтегральної оцінки збіжності знайдених
наближених розв’язків варіаційних задач є надійним засобом перевірки
вірогідності одержуваних результатів, оскільки його ефективність
підтверджена чисельними дослідженнями збіжності розв’язків крайових задач
різної складності та задовільною відповідністю отриманих результатів з
відомими в науково-технічній літературі чисельними й експериментальними
даними інших авторів.
Чисельні дослідження і висновки, які проведені авторами, призначені для
інженерних розрахунків на міцність і жорсткість пружних конструкцій з та
підтверджують перспективну можливість використання RVR-методу при
проектуванні оболонкових елементів у різних галузях сучасної техніки.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
МДО-ПОКРИТТІВ НА АЛЮМІНІЄВИХ КОРПУСАХ
ШЛІФУВАЛЬНИХ КРУГІВ
1
1
Севидова О.К., Степанова І.І., 1Гуцаленко Ю.Г., 2Алексєєв К.М.
1
Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут», 2НВО «Політех», м. Харків
МДО-покриття на вентильних металах (анодні покриви, що сформовані в
умовах мікродугового оксидування) характеризуються високими показниками
зносо-, тепло- та корозійної стійкості, а також діелектричними властивостями.
На сьогодні основні впровадження МДО-покриттів в практику пов’язані з
використанням їх на деталях і виробах із алюмінієвих сплавів з метою підвищення
зносостійкості поверхні, яка забезпечується високими показниками твердості (HV
= 14…24 ГПа) та адгезійної міцності.
В той же час досягнуті показники діелектричних властивостей – питомий
об’ємний опір, ρ, і електрична міцність, εм, які можуть сягати ~ 1010…1014 Ом·м і
6…12 кВ/мм, відповідно є передумовою для успішного їх використання також в
якості електроізоляційних, зокрема в машинобудування, при реалізації процесів
алмазно-іскрового та алмазно-електрохімічного шліфування, в яких передбачена
електроізоляція інструмента – круга від корпусу верстата. Крім того, вони можуть
бути застосовані для запобігання появі струму в системі верстат-інструментдеталь-верстат, що виникає в процесі різання металів струмопровідними
інструментами та негативно впливає на стійкість останніх.
Основним недоліком МДО-покриття як електроізоляційного є погіршення
його діелектричних властивостей з часом, особливо при витримці у вологому
повітрі. Аналогічне середовище може виникати також в умовах шліфування з
використанням охолоджувально-змащувальних рідин. Зниження показників
відбувається через поруватість покриття та насичення його парами води чи
розчином електроліту. На жаль, одержати такі покриття абсолютно без пор
неможливо, оскільки це обумовлено сутністю самого процесу МДО, але можна
мінімізувати їх кількість за рахунок оптимізації технологічних параметрів.
Більш радикального ефекту досягають при обробці поверхні МДО-покриттів
полімерними матеріалами. В даній роботі досліджували можливості покращення
та стабілізації їх електроізоляційних властивостей шляхом промочування в
розчині СПЕМ-ТС-1–композиції на основі вінілхлориду. Оригінальний склад
композиції, що включає змочувальну речовину, низька в’язкість (12-14 с)
забезпечує глибоке проникнення в широкому діапазоні розмірів пор – від 0,1 до 10
мкм при товщині покриття 50…100 мкм.
Встановлено, що у вихідному стані додаткова обробка поверхні МДОпокриттів полімерами дозволяє в ~ 4 рази збільшити показник εм і більш ніж в ~ 10
разів – ρ. Основна перевага «промочених» покриттів проявляється після
випробувань – 24-годиної витримки у камері з вологістю 93% і температурі 23ºС.
На відміну від вихідних МДО-покриттів, у яких ρ зменшилось до значень 106…107
Ом·м, а εм до 3…4 кВ/мм, відповідні показники досліджуваних майже не
змінились – їх падіння не перевищувало 10%.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ В РЕЖИМАХ PUSH & PULL
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Седач В.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Рассмотрены результаты экспериментальных исследований силовых
возможностей воздушной струи, выполненные по двум направлениям.
Для проведения экспериментов созданы оригинальные испытательные стенды
на базе высокоточных тензометрических весов типа JKD-250, имеющих
диапазон измерения 0-2,5 Н, дискретность 0,0005Н и размеры платформы 72х60
мм. Разработаны методики проведения экспериментов и алгоритмы обработки
полученных
данных
с
помощью
РС.
В первом случае исследовалось силовое воздействие (push) свободной
турбулентной струи, истекающей из установленного вертикально сопла
диаметром dc =1,4 мм на удаленную плоскую площадку (платформу весов),
имитирующую поверхность детали. В ходе эксперимента давление питания
варьировалось в стандартном диапазоне ps = 20 – 100 кПа, а перемещение сопла
– в диапазоне H = 0 - 170 мм, который целесообразно разделить на три участка:
ближнего (H1 = 0 - 30 мм), среднего (H2 = 30 - 140 мм) и дальнего (H = 140 170 мм) воздействия. На каждом из участков развиваемое струей усилие имеет
свою характерную закономерность изменения, причем РFmax = 0,13 Н. После
обработки массива экспериментальных данных для ближнего участка
программой CurveExpert 1.3 получена итоговая эмпирическая зависимость вида
РF = a + bH + cH2, где коэффициенты а, b, с линейно зависят от давления
питания
ps.
Во втором случае исследовалась вакуумирующая способность (pull)
воздушной струи, вытекающей из канала в зазор бесконтактного вакуумного
захвата. Установлено, что для диаметра диска Dz = 50 мм и канала питания
сжатым воздухом dc = 3,1 мм максимальная величина захватного усилия при
ps = 70 кПа и зазорах порядка h = 0,1мм достигает PVmax = 0,7Н. Весь диапазон
зависимости PV = f(ps ,h) следует разделить на три участка, на каждом из
которых данная зависмость имеет линейный характер с различными
коэффициентами. Совместное решение уравнений равновесия детали на захвате
[1] и объемного расхода воздуха через канал питания [2] позволяет выбрать
уровень давления питания psz, обеспечивающий надежное удержание данной
детали на захвате.
Литература:
1. Иванов А.А. Проектирование систем автоматического манипулирования
миниатюрными изделиями. – М.: Машиностроение, 1981. 2. Дмитриев В.Н., Градецкий В.Г.
Основы пневмоавтоматики. – М.: Машиностроение, 1973.
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НАНОТЕХНОЛОГІЇ В ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОМУ
МАШИНОБУДУВАННІ
Середа Є.С., Петренко Н.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Активне обговорення нанотехнологій у науковому світі почалося з
появою фулеренів і вуглецевих нанотрубок. Із цими двома напрямками
зв'язують майбутнє всіх НТ. З наноматеріалів створені нанороботи, що за
розмірами можуть бути зіставлені з молекулою і такі, що володіють функціями
руху, обробки і передачі інформації, виконань програм.
Розвиток нанотехнологій обіцяє масове розповсюдження нових
конструкційних матеріалів з унікальними властивостями і характеристиками.
Виявилось, що управляти експлуатаційними властивостями конструкційних
матеріалів можна за допомогою деформації будь-якого характеру. При такій дії
відбувається дроблення неметалічних включень. Традиційний відпал, отпуски є
ні що інше, як нанотехнології в металургії завдяки яким вдається отримати
сталі, у яких висока міцність поєднується з пластичністю. Наноструктуровані
сталі є міцнішими за звичайні в десятки разів. У перспективі створені надміцні
матеріали на основі нанотехнологій застосовуватимуться в підйомнотранспортному машинобудуванні для конструкцій кранів: мостів, стріл і башт.
Застосування нанотехнології дифузного поверхневого легування при
виготовленні швидкозношуваних деталей, таких як ходові колеса кранів
мостового типу допоможе підвищити їх твердість, корозійну стійкість,
зносостійкість і довговічність, що є вельми актуальним, оскільки виготовлення
ходових коліс є достатньо витратним, а служать вони іноді при неправильному
їх виготовленні всього декілька місяців.
Створені нанокаталізатори (перетворювачі шкідливих газових викидів)
знайдуть застосування в автомобільних кранах для очищення вихлопних газів.
Канат, зроблений з використанням нанотрубок, перспективний для ВПМ,
але найбільш вражаючий ефект очікується у проекті так званого «Космічного
лифта».
Європейські учені в 2008 р. сконструювали «монорельсову дорогу» з
однієї нанотрубки, що перевозить шматочок металу на відстань близько 800
нанометрів. Нагрів вуглецевих нанотрубок електрострумом примушує човник
переміщатися з однієї «станції» до іншої. Учені обіцяють швидкості до 100 м/с,
хоча поки за одну секунду вдається пройти лише один мікрон. «Монорельсові
системи» використовуватимуться в наноробототехніці і молекулярному
виробництві.
З використанням нанотехнології проводяться високоефективні
антифрикційні і протизносні покриття, наприклад титан-фулеренові покриття,
які поєднують наприклад, високу міцність і високу пластичність, що важливо в
кранобудуванні.
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ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ ТИТАНА В ПРОЦЕССЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Симонова А.А., Пупань Л.И., Верезуб Н.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Объектом исследования являлся технически чистый титан ВТ1-0, применение
которого (благодаря высокой прочности и малому удельному весу) возможно во
многих инновационных отраслях промышленности, в т.ч. в авиационнокосмической отрасли, автомобилестроении, медицине.
Существенное увеличение механических свойств данного материала может
быть достигнуто измельчением зерна до нано- и субмикроуровня с помощью
технологий интенсивной пластической деформации (ИПД).
В частности, в данной работе уменьшение размера зерна материала ВТ1-0 до
субмикроуровня ( 250 нм) было достигнуто применением одной из наиболее
перспективных технологий ИПД – метода всесторонней ковки, который
заключается в применении сравнительно простых операций – осадки и протяжки,
многократно повторяющихся с изменением оси прилагаемого деформирующего усилия.
Основной акцент проведенных исследований был сделан на обеспечении
стабильности полученной субмикроструктуры, а, значит, и механических свойств
при последующей обработке резанием.
Как правило, данный вид технологической обработки является
окончательным в процессе получения готовых изделий и во многом определяет их
функциональные свойства.
Интенсивное тепловыделение в зоне контакта инструмент-заготовка может
привести к росту зерна, снижению механических свойств обрабатываемого
материала, т.е. к нивелированию достигнутого эффекта при создании
мелкокристаллического строения.
В качестве характеристики структурного состояния технически чистого
титана анализировалась микротвердость, которая представляет собой весьма
информативный параметр, позволяющий получить косвенную информацию о
протекании фазово-структурных превращений, об изменении напряженнодеформированного состояния поверхностного слоя и, в итоге, сделать выводы о
стабильности фрагментированной структуры.
Как показали измерения, микротвердость материала ВТ1-0 после
всесторонней ковки более, чем на 60 % превышает исходное состояние, что
характерно для субмикро- и нанокристаллических материалов, полученных ИПД.
Исследование влияния режимов механической обработки в достаточно
широком диапазоне изменения скорости и подачи (V = 30…160 м/мин, Sz =
=0,09…0,14 мм/зуб) позволило установить область рациональных режимов
резания,
обеспечивающих
незначительное
снижение
микротвердости
обработанного титана (не более 10 %), что способствует обеспечению
стабильности структуры ВТ1-0 в процессе механической обработки и,
соответственно, сохранению высокого уровня физико-механических свойств
функциональных изделий из субмикрокристаллического титана.
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ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ПЕРЕКОСУ
Ситник О.І., Григоров О.В., Аніщенко Г.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Безперебійна робота кранів може бути забезпечена лише за умови високої
довговічності і надійності їхніх основних вузлів і деталей. Істотне місце серед
них займають ходові колеса. Стосовно до кранів мостового типу можна
виділити декілька аспектів: знос ходових коліс і підкранових колій; додаткові
опори руху; бічні навантаження на підкранові спорудження; навантаження на
металоконструкцію крана; робота металоконструкції при перекосах.
В даний час підвищення довговічності ходових коліс здійснюється, в
основному, шляхом збільшення їхньої зносостійкості за допомогою
раціонального вибору матеріалу, твердості, виду термічної обробки тощо.
Підвищення довговічності коліс можна досягти також шляхом зменшення сили
і тривалості контакту реборди з рейкою. Тривале функціонування й
економічність крана у великій мері залежить від правильної виставки його
ходових коліс і рейок підкранової колії.
З практики експлуатації відомо, що ретельна установка ходових коліс
приводить до дуже істотного поліпшення роботи механізму пересування і
збільшенню терміну служби коліс у кілька разів.
Основними причинами утворення перекосів ходових коліс як у процесі
виготовлення нових кранів, так і при виконанні ремонту, є:
1. Непаралельність площин кінцевої балки крана під установку букс.
2. Зсув осі отвору під підшипник у корпусі букси убік однієї з настановних
площин.
3. Непаралельність осей отворів у кінцевих балках кранів подовжньої осі
моста крана (для випадку розташування ходових коліс на нерухомих осях).
4. Погрішності геометричної форми моста крана, допущені при його
монтажі чи ремонті.
Взаємне розташування ходових коліс механізму пересування крана може
знаходитися в наступному сполученні:
1. Колеса розташовані в шаховому порядку, тобто ведені колеса зміщені
стосовно ведучих по осі, перпендикулярної напрямку руху крана.
2. Перекіс ведучих між собою:
- обидва колеса мають перекіс в одну сторону
- обидва колеса мають перекіс у різні сторони
3. Перекіс холостих коліс стосовно ведучого.
4. Неперпендикулярність коліс у вертикальній площині.
Як показала практика експлуатації кранів, найбільш несприятливим з
погляду зносу коліс є їхнє шахове розташування. Перекіс коліс у
горизонтальній площині приводить до того, що кран прагне рухатися по
круговій траєкторії і направляється уздовж підкранової колії ребордами чи
напрямними роликами.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ
МОСТОВОГО КРАНУ
Смілий О.Р., Григоров О.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Через скрутний економічний стан країни, відновлення парку ВПМ
відбувається повільно. Тому постає питання, як оцінити залишковий ресурс
ВПМ.
Основою для різних методів оцінки ресурсу ВПМ є методи неруйнівного
контролю (НК). Застосовуючи НК, ми не порушуємо придатність елементів
крана до його подальшої експлуатації, але можемо зробити висновок про його
технічний стан.
Досить перспективним є магнітний метод НК механічних властивостей
металу на основі коерцитивної сили, базується на залежностях значень
коерцитивної сили від ресурсу технічного ризику руйнування елементів
металоконструкції крана, що дозволяє виявляти в початковій стадії зародження
дефектів та упереджувати їх розвиток до критичних розмірів. Магнітна
діагностика на основі коерцитивної сили розширює можливості НК
металоконструкції за рахунок контролю за накопиченням розсіяних ушкоджень
та переходу металу в пружньопластичний стан.
Магнітні властивості сталевих металоконструкцій при циклічному
навантаженні формуються в умовах складно навантаженого стану під впливом
розтягуючих, згинаючих навантажень і обертових моментів. У сталевих
металоконструкціях йде процес нагромадження ушкоджень і мікропластичної
деформації, що приводить до руйнування металу з наступною втратою несучої
можливості конструкції. А ряд магнітних параметрів, однозначно пов'язаних з
кількістю порушень структури металу, таким чином, є своєрідним
відображенням силового режиму роботи конструкції.
У якості основного контрольованого магнітного параметра була обрана
величина коерцитивної сили H C , тому що вона однозначно пов'язана із

залишковою пластичною деформацією pl при статичному й циклічному
навантаженні металоконструкцій у процесі експлуатації.
У періоди
виготовлення кранів, монтажу й наступної експлуатації відбувається зростання
коерцитивної сили ( H C ).
 pl
По своїй природі H C і
є взаємозалежними параметрами, що
збільшуються при циклічному навантаженні, як це можна бачити при аналізі
магнітних і деформаційних петель гістерезису. Тому при наявності

кореляційних залежностей між H C й pl , по величині коерцитивної сили, можна
вести контроль нагромадження ушкоджень у металі, пружньопластичної
деформації металу, а також прогнозувати втомну довговічність металу.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕКОСУ ХОДОВИХ КОЛІС МОСТОВИХ КРАНІВ
Смолярова С.С., Офій В.В., Аніщенко Г.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Перекосом крана можна назвати забігання однієї з його опор.
Перекіс супроводжується деформацією конструкції і її поворотом у
плані.
Перекіс має складну природу, виникає як результат зв'язаних між собою
процесів і впливає на перерозподіл навантажень, що діють на конструкцію й
механізми крана.
Проблема перекосів кранів нараховує близько 150 років - з моменту
появи перших кранів і актуальна на сьогоднішній день. Перекiс сприяє зносу
ходових коліс і підкранових колій; додатковому опору руху; навантаженню на
елементи металоконструкції та механізм пересування, а також на підкранові
спорудження.
Стосовно транспортних рухомих засобів із чотирьохточечним
обпиранням, мостовий кран має несприятливі ходові якості, тому що
відношення прольоту до бази l/b має високі значення (до 6 й 8). Навіть невеликі
неточності, головним чином, в укладанні підкранових колій і монтажі ходових
коліс істотно погіршують ходові якості крана, що сприяє утворенню перекосів
при його русі.
Перекіс порушує нормальну експлуатацію крана й часто призводить до
небажаних наслідків.
На сьогоднішній день існує кілька моделей перекосу кранів різного типу
(мостових великої та малої вантажопiдйомностi, козлових кранiв та мостових
перевантажувачiв). Теорії для різних типів кранів відрізняються одна від одної.
Розрахунки мостових кранів вантажопідйомністю до 50 т виробляються
за методикою СТО24.09-5821-01-93. Для кранів вантажопідйомністю понад 50 т
ураховується динамічне перекісне навантаження (РТМ24.190.07-85, Додаток 5),
що включається в основну комбінацію навантажень II (розгін/гальмування
крана при положенні візка в кінцевої балки й закріпленні крана).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СМЕЩЕНИЯ ОСИ
КОМБИНИРОВАННОГО ОСЕВОГО ИНСТРУМЕНТА
Степанов М.С., Иванова М.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
При обработке отверстий осевым инструментом основными
погрешностями являются: разбивка диаметрального размера и увод оси. Эти
погрешности образуются вследствие действия неуравновешенной радиальной
составляющей силы резания ΔPy, которая возникает по различным причинам
(ассиметричная заточка режущих кромок; неодинаковая глубина резания для
каждого лезвия; смещение оси исходного отверстия относительно оси
инструмента; неперпендикулярность поверхности детали относительно оси
инструмента и т.д.) и действует на режущие кромки, смещая ось инструмента
от исходного положения.
Очевидно, что при обработке комбинированным осевым инструментом
(КОИ) вероятно возникновение сил ΔPy на каждой ступени инструмента.
Причем максимальная величина смещения Δ оси КОИ наблюдается у вершины
ступени с минимальным диаметром d1. Кроме того, векторы направления
действия сил ΔPy на ступенях могут как увеличивать, так и уменьшать
величину Δ.
Поскольку на величину смещения оси КОИ Δ значительное влияние
оказывает длины ступеней и их соотношение, были выполнены
экспериментальные исследования зависимости величины смещения оси КОИ Δ
от величины и направления действия сил ΔPy, которые варьировались от 5 Н до
20 Н и длин ступеней для двухступенчатых сверл из быстрорежущей стали
Р6М5 с диаметрами ступеней d1/d2: 5/9,5 мм, 7,9/9,5 мм. Длина первой ступени
изменялась от 10 мм до 50 мм, а общая длина вылета КОИ оставалась
постоянной – 83,5 мм.
Экспериментальные исследования показали, что максимальная величина
смещения оси первой ступени Δ1 в зависимости от силы ΔPy и длины первой
ступени достигает 265…740 мкм для КОИ с диаметрами d1/d2 = 5/9,5 мм и
160…300 мкм – для КОИ с диаметрами d1/d2 = 7,9/9,5 мм в зависимости от
длины первой ступени. Смещения оси двухступенчатого сверла в зоне режущих
кромок второй ступени Δ2 при приложении сил ко второй ступени достигает
20…150 мкм для КОИ с диаметрами d1/d2 = 5/9,5 мм и 15…145 мкм – для КОИ с
диаметрами d1/d2 = 9,5/9,5 мм. При этом максимальная величина радиального
смещения шпинделя Δшп при нагрузках до 20 Н достигает 5 мкм.
Зависимость величины смещения оси ступеней Δ от направления вектора
приложения силы ΔPy (вдоль или поперек режущих кромок) имеет различный
характер. Это объясняется тем, что величиной жесткости КОИ зависит от
длины ступеней КОИ и угла наклона стружечной канавки.
Кроме того, зависимость смещения оси КОИ Δ1 от длины первой ступени
при приложении нагрузки на первую ступень независимо от направления
действия силы, как и ожидалось, носит прямо пропорциональный характер.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫМ СЛОЕМ ДЕТАЛЕЙ
ПРИ АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКЕ
Стрельчук Р.М.
Харьковский национальный экономический университет
имени Семена Кузнеца, г. Харьков
В работе представлены результаты исследований механизма накопления
деформации обрабатываемого материала. Оценены возможности управления
при абразивной обработке формированием тонких поверхностных структур. В
конструкционных материалах при финишной абразивной обработке вследствие
температурного и силового воздействий формируется измененный поверхностный слой, во многом определяющий эксплуатационные показатели деталей.
Структурное состояние и параметры качества поверхностного слоя зависят от
обрабатываемого материала, режимов и условий абразивной обработки.
Влияние температурного фактора при абразивной обработке стараются
свести к минимуму или, по крайней мере, ограничить из-за возможности
появления дефектов в виде прижогов на обрабатываемой поверхности. В этих
условиях тонкие поверхностные структуры (твердотельные наноструктуры)
формируются преимущественно вследствие пластической деформации
поликристаллического материала. Наряду с величиной зерна на
деформационное упрочнение поликристаллов большое влияние оказывают
количество и размер внутренних зеренных блоков, образующихся в результате
множественного скольжения зерен при пластической деформации [1, 2]. Блоки
представляют собой части зерна с небольшой концентрацией дислокаций,
окруженные разнонаправленными полосами скольжения (полоса скольжения область материала с повышенной плотностью дислокаций). Размеры этих
блоков и плотность дислокаций определяются степенью деформации
поверхностного слоя. Следует отметить, что в ряде случаев высокие
температуры в зоне резания приводят к значительному снижению плотности
дислокаций в приповерхностных слоях. Наряду с дроблением зерна на блоки
происходит разориентация блоков по их границам, что препятствует движению
дислокаций. Препятствиями для движения дислокаций являются границы зерен
и блоков, дисперсные выделения упрочняющих фаз, примесные атомы,
дислокации исходной структуры и др.
Таким образом, формирование микро- и наноструктур поверхностных
слоев в значительной степени зависит от исходного состояния обрабатываемого
материала и может регулироваться степенью деформации, а в отдельных
случаях и температурой.
Литература:
1. Смелянский, В.М. Механика упрочнения деталей поверхностным пла-стическим
деформированием/ В.М. Смелянский. - М.: Машиностроение, 2002. - 300с.
2. Суздалев, И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, нано-структур и
наноматериалов/ И.П. Суздалев. - М.: КомКнига, 2006. - 592с.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Титаренко О.В.
Национальная академия Национальной гвардии Украины, г. Харьков
Технология обработки полимерных термопластических изделий
оптического назначения включает несколько этапов, состоящих из операций
фрезерования, шлифования или полирования. Задачей каждого из этапов
является
минимальное
изменение
физико-механических
свойств
поверхностного слоя, поскольку накопление тепла в структурных перестройках
полимеров со временем способно значительно сократить срок службы изделия
из-за появления различного рода дефектов.
Постоянного
совершенствование
технологического
процесса
механической обработки за счет новых инструментальных материалов и
геометрии режущей части, выбора соответствующих параметров режима
резания невозможно без предварительного изучения теплофизических условий
формирования поверхности. Принимая во внимание низкую теплопроводность
полимерных материалов, узкую локализацию температурного поля и его
нестационарность, такие исследования всегда сопряжены с целым рядом
сложностей.
Одним из вариантов методического подхода к решению задачи по
изучению распространения тепла в обрабатываемом полимерном материале
может
стать
метод
регистрации
температуры
по
средствам
высокочувствительных термопар, погруженных в заготовку на разной высоте
от обрабатываемой поверхности по ходу главного и вспомогательного
движений инструмента. В ходе многочисленных экспериментальных
исследований хорошо себя зарекомендовали термопары типа «К» ("-"
проводник – 95% Ni, 5% – Al, Si, Mn; "+" проводник – 90% Ni, 10% Cr),
термопаста с теплопроводностью λ > 4,0 Вт/м·K и измерительная система –
Data Acquisition and Signal Conditioning System SC-2345, скомпонованная из
элементов National Instruments. Управление процессом регистрации
термоэлектрических сигналов, поступающих от термопар, осуществляется по
специальной программе, созданной в пакете LabVIEW 7.1. Для получения
полной картины распределения тепла в поверхностном слое толщиной от 2 мм
до 0,1 мм достаточно одновременно использовать 7 термопар. Универсальность
такого подхода в теплофизических исследованиях может быть использования и
для совершенствования принятых условий обработки.
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ИСПЫТАНИЯ ВОЛНОВОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ С
ДИСКОВЫМ ГЕНЕРАТОРОМ ВОЛН НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
Ткаченко В.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Для оценки возможности использования методики [1], [2] определения
напряжений изгиба при проверочных расчетах гибких колес ВЗП с дисковыми
генераторами волн на изгибную выносливость были проведены испытания ВЗП
на выносливость при различных передаваемых вращающих моментах.
Обработка полученных результатов проводилась по методике [5].
По методике, приведенной в [6], учитывается влияние сил в зацеплении и
геометрической нелинейности на величины напряжений изгиба. Влияние
переменной изгибной жесткости в области зубчатого венца и влияние
концентрации напряжений во впадинах между зубьями проведено по
зависимостям из работы [7]. Вычисленный, с учетом вышеперечисленных
факторов, предел выносливости стали ГК равен 370 МПа. предел выносливости
ГК из той же стали и таких же габаритов, которые испытывались на
выносливость только от изгиба ГК генератором волн, без нагружения
вращающим моментом по результатам испытаний [3] равен 396 МПа.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности
использования методик вычисления напряжений от изгиба ГК в нагруженной
ВЗП с дисковым генератором и методик учета переменной изгибной жесткости
и концентрации напряжений в зубчатом венце ГК для проверочных расчетов на
изгибную выносливость.
Литература:
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“ХПИ” № 47, 2009, Харьков, с. 200.
7. Ткаченко В.Н. “Определение оптимальной толщины зубчатого венца гибкого колеса
волновой передачи”. Збірник наукових праць “Високі технології в машинобудуванні”.
Харків, - 2–6. 576 с.
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PROVIDING METHOD FOR SELF-SHARPENING OF DIAMOND WHEELS
Fedorenko D.O.
National Technical University
"Kharkov Polytechnic Institute", Kharkiv
Improving terms of efficient operation of diamond abrasive tools and reduction of
specific consumption of diamonds is possible provided the rational self-sharpening
diamond wheels for grinding.
In order to implement self-sharpening wheels with ceramic binder a series of
modeling and natural experiments, that aimed to developing of the proved choice
principles of composition and technological manufacturing parameters of composite
diamond-bearing material (CDM), were conducted.
Considered the possibility to provide the rational self-sharpening of the diamonds
while grinding, through the formation during sintering CDM specific stress level that is
partially retained after cooling and is a reason of appearance of micro-cracks in the grains.
In case when diamond grains are exposed to compressive stresses of the binder,
which expanding when heated, destruction of diamonds does not occur. While grains
became blunt during grinding process, the local temperatures in the zone of their contact
with the processed material begin to increase, which leads to the development of microcracks and provides an update to the cutting surfaces.
When diamond grains completely lose their cutting ability they are removed from
the work surface under the influence of stresses generated at the boundaries of their
contacts with the binder due to increasing of the local temperatures during grinding of
blunted grain (Fig. 1).

1 – binder; 2 – diamond grain; 3 – processed material;
4 – inclusions of metal phase; 5 – areas of local critical stress; 6 –
micro-cracks; 7 – wear area; 8 – new cutting surface formed as
a result of chipping in micro-cracks areas

Fig. 1 - Schematic representation of self-sharpening process of grain while grinding
а) diamond grain inside the binder; б) grain on the working surface of the wheel;
в) blunting of the grain; г-е) updating of the grain cutting surfaces;
ж) grain witch lost cutting ability; з) falling out grain.

Based on the experimental results the empirical dependence for determining the
optimum temperature of CDM sintering were established:
Т = 771,637K0,049 P0,092 Z-0,080
where K – pre destruction coefficient of diamond grains (Vσstr/Vgr); P – strength of
diamond grain, N; Z – average diamond grain size, μ; Vσstr – the amount of grain, in
which the level of stress exceeds the boundary strength values for diamonds; V gr – the
total volume of grain.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРАВКИ АЛМАЗНЫХ КРУГОВ
АЛМАЗНЫМИ КАРАНДАШАМИ
Федорович В.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе проведен анализ напряженно-деформированного состояния
алмазоносного слоя при правке круга путем 3D моделирования методом
конечных элементов в программном пакете SolidWorks [1]. Проведена серия
расчетов для фрагмента алмазоносного слоя, включающего несколько зерен,
окруженных массивом связки. В качестве связующего материала
рассматривались металлические, органические и керамические связки. В
качестве моделей алмазных зерен использовался многогранник в поперечном
сечении, которого лежит восьмиугольник. Наличие металла-катализатора в
алмазных зернах моделировалось произвольно ориентированными пластинами,
объемное содержание которых составляло 5% или 10%.
При расчетах варьировались такие условия правки: усилия правки 10 МПа,
55 МПа, 100 МПа; материал связки алмазного круга, материал металлофазы и ее
количество. На рис.1 представлены распределение напряжений для наилучшего
и наихудшего варианта сочетания свойств компонентов композиции при правке.
Наименьшие напряжения наблюдаются при правке кругов со связкой на основе
меди, металлофазы на основе никеля и усилием прижима 100Мпа (рис.1а).
Наибольшие напряжения наблюдаются при правке кругов со связкой на основе
боросиликатного стекла (керамическая связка), металлофазы на основе никеля и
усилием прижима 100Мпа (рис.1 б).

а)
б)
Рисунок 1 –Распределение напряжений в зоне правки:
а – максимальные напряжения 4,46 ГПа, б – максимальные напряжения 18,01
ГПа
Таким образом, предложенная методология расчета НДС зоны правки
позволяет определять рациональные условия, при которых процесс правки
алмазных кругов будет наиболее эффективным.
Литература:
1. Mamalis A. Development of modular machine design and technologies of dynamic
action for finishing-grinding treatment by an oscillating abrasive medium / A. Mamalis, J.
Kundrak, V. Fedorovich, A. Mitsyk // Journal of Machining and Forming Technologies: Nova
Science Publishers, Inc. (ISSN: 1947-4369). – 2015. – Vol. 7 (1-2) P. 1-10.
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПРОФИЛИРОВАНИЯ
РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОТОБРАЖЕНИЙ
Французов В.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Использование метода многопараметрических отображений [1], в
сочетании с классификацией кинематических схем формообразования [2],
позволило разработать совокупность математических моделей, реализующих
общий алгоритм определения числового образа огибающей инструментальной
поверхности [3]. Отличительной особенностью полученных моделей является
их обобщенный характер, а также возможность моделирования
формообразования при неравномерных движениях детали и инструмента.
Как известно, профилирование режущего инструмента включает
следующие этапы:
1. Определение инструментальной
поверхности, как огибающей
поверхности детали в относительном движении.
2. Определение профиля режущей кромки, как линии пересечения
инструментальной и передней поверхностей.
3. Определение профиля задней поверхности режущей части инструмента
в заданном сечении.
Для реализации всех этапов профилирования режущего инструмента, в
качестве общей модели инструментальной поверхности, а также передней и
задней поверхностей, выбрана модель гомовинтовой поверхности [1].
Разработана методика определения параметров этих поверхностей, координат
режущих кромок и профиля задней поверхности в заданном сечении.
Моделирование формообразования на основе единого метода
многопараметрических отображений позволило получить обобщенное и
законченное решение задачи профилирования, на основе которого возможно
профилирование режущего инструмента, как для известных, так и для новых
способов формообразования функциональных поверхностей деталей машин.
Литература:
1. Перепелица Б.А. Отображения аффинного пространства в теории формообразования
поверхностей резанием.- Харьков: Вища школа, 1982. – 152 с.
2. Родин П.Р. Основы формообразования поверхностей резанием.- Киев: Вища школа,
1977. – 192 с.
3. Французов В.И. Алгоритмические особенности моделирования формообразования на
основе обобщенных аналитических моделей огибающих инструментальных поверхностей.
/Резание и инструмент в технологических системах: Междунар.науч.-техн.сб. – Харьков:
НТУ «ХПИ», 2008. – вып. 74, с. 301-306.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ШВИДКОСТІ ПРИВОДНОГО ДВИГУНА ПРИ
ГАЛЬМУВАННІ ГІДРОСТАТИЧНОГО ПРИВОДУ
Цебренко М.В. асп., Зюбанова Д.М.асп.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У лабораторії кафедри ПТМ і О створено два гідравлічних стенди з
об’ємним керуванням продуктивності насосів. Стенди складаються з
асинхронних двигунів типу АО, насосів змінної продуктивності, гідромоторів
постійної продуктивності , махових мас з моментом інерції I  6,7 або 13 кгм2,
навантажувального пристрою, що забезпечує необхідний статичний момент. Як
відомо електродвигун серії АО мають жорстку механічну характеристику і при
пуско-гальмівних режимах несуттєво змінюють свою швидкість обертання, яка
в залежності від двигунового чи гальмівного режиму змінюється по
відношенню до синхронної на±3%. Однак ситуація різко змінюється при
аварійному гальмуванні, коли електродвигун відключається від електромережі (
рис. 1 ).
Як бачимо швидкість приводного
електродвигуна збільшується більш
ніж у 2 рази. Для визначення значення
швидкості,
котра
при
цьому
досягається
приводним
електродвигуна
і
обертовими
частинами
гідронасосу,
використовуємо теорему про зміну
кінетичної
енергії
системи
в
інтегральній формі: зміна кінетичної
енергії системи при її переміщенні з
Рис. 1. Результати дослідження одного положення в інше дорівнює
аварійного гальмування (відключення сумі робот усіх зовнішніх ( з індексом
електроенергії від електродвигунів) е) й внутрішніх ( з індексом і) сил,
при стендових експериментальних діючих на систему, на відповідних
дослідженнях
гідростатичного переміщеннях точок прикладення цих
N
N
приводу
сил: Т  T  A F ( e )  A F (i )
0
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- кінетична енергія системи у начальному й поточному
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(e)
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 drk - відповідно робота

Mk 0

зовнішньої та внутрішньої сили Fk , діючій на k-ю точку системи при її
переміщенні за відповідною криволінійною траєкторією з начального
положення в інше положення.
У нашому випадку кінетична енергія Т – це енергія махових мас, енергія
муфт, ротора двигуна, рідини що циркулює у системі.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШЛАНГОВЫЙ БЕТОНОНАСОС НОВОГО
КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ
Чайка Д.О.
Харьковский национальный университет
строительства и архитектуры, г. Харьков
Для транспортирования бетонных и растворных смесей в настоящее время
применяется целая серия различных бетононасосов. Они бывают прямоточные
и противоточные, с промежуточной диафрагмой и без нее. С электрическим и
гидравлическим приводом рабочих органов, поршневые и беспоршневые
бетононасосы. Каждый из бетононасосов обладает рядом преимуществ и
недостатков по сравнению друг с другом. Бетононасосы помимо
транспортирования бетонных смесей, также используются в комплектах
малогабаритного оборудования для проведения торкрет работ мокрым
способом. За счет своих малых габаритов успешно используются шланговые
бетононасосы при проведении торкрет работ.
Модернизацией шлангового бетононасоса в настоящее время занимаются
ученые кафедры механизации строительных процессов харьковского
национального университета строительства и архитектуры. Разработанный
универсальный шланговый бетононасос нового конструктивного решения,
представленный на рис. 1, значительно повышает рабочие характеристики
беспоршневых насосов.
1 – рама;
2 – корпус насоса;
3 – крышка корпуса;
4 – ротор с роликами;
5 – гибкий шланг;
6 – гидромотор;
7 – муфта;
8 – гидроцилиндр;
9 – конический наконечник;
10 – гидрораспределительный узел.
Рисунок 1. Схема беспоршневого универсального бетононасоса нового
конструктивного решения с гидравлическим приводом
При переводе бетононасоса на гидравлический привод его возможности
расширятся. Бесступенчатое плавное переключение рабочих скоростей
бетононасоса также способствует повышению срока его службы.
Гидравлический привод позволяет отказаться от применения громоздких
и малонадежных редукторов, значительно упростить обслуживание и
уменьшить их себестоимость. В несколько раз снижаются затраты на
электроэнергию во время работы бетононасоса.
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКОСІВ ХОДОВИХ КОЛІС КРАНІВ
МОСТОВОГО ТИПУ
Чепуров А.А., Офій В.В., Аніщенко Г.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Роздільний привод крана, що складається із двох незалежних приводних
вузлів, які розташовані на протилежних кінцевих балках, при русі вперед діє як
привод на передні ведучі колеса, а в протилежному напрямку - як привод на
задні ведучі колеса.
Криволінійний рух крана обмежується напрямними елементами.
При одночасному коченні й поперечному ковзанні в зоні контакту
виникають великi бічні (осьові) сили тертя.
Виникаючі при цьому зусилля (бічні зусилля) впливають на напрямні
елементи майже перпендикулярно осі рейки.
При перекосі ходових коліс під час руху крана можливо різке
збільшення перекосу пролітної будови крана й бічних зусиль.
Експериментальні дослідження мостових кранів показують, що фактичні
бічні зусилля при пересуванні крана майже завжди більшi, ніж розрахункові
зусилля, отриманими відповідно до норм розрахунку TGL 13470.
Експерименти, проведені М. Шеффлером і Х. Марквардтом на мостовому крані
без вантажу з напрямними роликами, установленими на одній зі сторін крана з
роздільним приводом, показали, що бічні зусилля , які діють на горизонтальні
напрямні ролики, носять яскраво виражений коливний характер .
Результати вимірів перекосу ходових коліс до їхньої вивірки і при грубо
укладених підкранових коліях показали, що пікові навантаження на напрямні
ролики становлять 20тс. Ці навантаження в кілька разів більші навантажень,
зазначених в TGL 13470. Після вивірки підкранової колії й ходових коліс крана,
коли кут перекосу становить від -0,018 до +0,110, пікові навантаження
знизилися до 8тс при русі крана в обох напрямках, але залишилися ще досить
високими в порівнянні з навантаженнями, зазначеними в стандарті . При
повторних вимірах після короткого пробігу крана були отримані інші значення
навантажень.
Велику небезпеку представляє випадок, коли напрямні ролики і їхні осі
не розраховані на міцність, тому що після поломки осей губиться примусове
обмеження перекосу й кран може зійти з рейок.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ КЛАПАНІВ
Черниш В. Н.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Актуальність питань динаміки гідравлічних систем, як на стадії їх
проектування так і вдосконалення, потребує розробки їх математичної моделі,
максимально наближеної до реальної системи. За частую виникає необхідність
оцінити вплив параметрів клапана і гідросистеми на характер перехідних
процесів. В багатьох випадках спрацювання клапана супроводжує виникнення
небажаних коливань. В свою чергу перехідні процеси в гідросистемах
впливають на роботу клапана. В цьому разі при складанні математичної моделі
для динамічних розрахунків необхідно розглядати механічну частину клапана у
взаємодії з гідравлічною системою.
Для типової гідросистеми, яка складається із джерела гідравлічної
енергії, дроселя, трубопроводу і клапана; приймаючи припущення відносно
температури, пружності в перетинах трубопроводів, сил інерції трубопроводів,
тиску на зливі;записуємо рівняння руху клапана, зміни тиску рідини перед
клапаном, вирази тиску на початку та кінці трубопроводу, а також початкові та
граничні умови; отримаємо математичну модель, яка описує несталі процеси в
гідромеханічній системі клапана.
Рух клапана від моменту дії збудження до виходу на сталий режим треба
поділяти на три фази. В перший фазі тиск рідини перед клапаном досягає
рівня, пропорційного силі тертя клапана та сили початкового стиснення
пружини при нерухомому положенні клапана. У наступній фазі має місце рух
клапана. В результаті збільшення прохідного отвору клапана тиск робочої
рідини перед клапаном падає, та під дією пружини клапан змінює напрямок
руху, перекриваючи прохідний отвір частково або повністю. В останньому
випадку треба розглядати зупинку клапана із урахуванням удару.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СОВЕТСКОГО ТАНКОСТРОЕНИЯ
КОНЦА ХХ ВЕКА
Чернышев В.Л.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
При создании перспективного советского танка 90-х годов ХХ века
«Молот» (изделие 477), перед его разработчиками возникли следующие
проблемы [1]:
- какой выбрать двигатель: дизель 6ТД или ГТД;
- какую выбрать ходовую часть: по типу Т–64 или Т-80;
- как построить общую модель танка для обеспечения работы ТИУС [2].
Ответы на эти вопросы должна была дать 10-ти томная монография по
танкам под редакцией П.П. Исакова [3]. Однако, рекомендации, сделанные в
[3], не нашли своего подтверждения ни в Харькове (изд. 477) ни в Нижнем
Тагиле (танк Т-95). Все перечисленные проблемы находили свое техническое
решение в рамках докторской диссертации А.П. Софияна [4].
Взаимодействие системы «среда-гусеничный движитель» позволяет
определить силовое воздействие на корпус (вопросы эргономики и плавности
хода), башню (места крепления СУО, размещение экипажа и другого
оборудования, включая цапфы пушки) и ведущие колеса силовая передача),
что, в конечном счете, позволяет установить взаимосвязь между массой танка
(защита, вооружение и т.д.), требуемой мощностью силовой передачи и
параметрами ходовой части в зависимости от физико-механических свойств
несущего основания.
Выводы
Решение задачи взаимодействия гусеничного движителя с деформируемым
несущим основанием позволяет построить замкнутую систему «среда-машинаэкипаж-комплекс вооружения-снаряд-цель», которая позволит теоретически
обосновать зависимость массы машины, мощности двигателя и параметров
ходовой части в зависимости от физико-механических свойств несущего
основания
Литература:
1. Чернышев В.Л. Проблема взаимодействия гусеничного движителя с деформируемым
грунтом – ключевая проблема советского танкостроения конца ХХ века.
http://www.btvt.narod.ru/raznoe/vniitm.htm
2.
Апухтин
Ю.М.
Последний
рывок
советских
танкостроителей.
http://btvt.narod.ru/bokser/bokser_0.htm
3. Теория и конструкция танка. Под ред. д.т.н., проф. П.П. Исакова. М.,
Машиностроение, 1982.
4. Софиян А.П. «Теория взаимодействия системы машина-основание в задачах
проходимости военно-гусеничных машин». Докторская диссертация ВНИИТрансмаш,
Ленинград, 1980 г.
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СИСТЕМА БАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ФАЗЫ
РАЗРАБОТКИ ОБРАЗЦОВ БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ
Чернышев В.Л.1), Акиньшин А.Г.1), Шипулин А.А.2)
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»1),
Харьковское конструкторское бюро по машиностроению
имени А.А. Морозова2), г. Харьков
В процессе реализации проекта «Safari»[1], представляющего дальнейшее
развитие информационной технологии “GILL”[2], возникла необходимость в
разработке единой системы первичных базовых исходных данный (ЕСПБИД),
представляющую 17-ти уровневую систему по всем составным подсистемам
машины. Данная система отрабатывалась на танках Т-64 ”, и «Леопард-1» ”[3].
Ключевое место в разработке занимает концептуальная фаза проекта
(уровень А). Применительно к танку «Леопард-1», она приведена в табл. 1.
Таблица 1. ЕСПБИД танка «Леопард-1». Уровень А.
№
п/п
1

Наименование системы
Генеральный подрядчик объекта
Год начала разработки объекта
Разработчик корпуса
Разработчик башни
Производитель корпуса и башни

Разработчик основного вооружения
Разработчик системы управления
огнем
Система управления огнем
Разработчик системы стабилизации
Система стабилизации пушки
Разработчик двигателя
Основной двигатель
Разработчик трансмиссии
Марка трансмиссии
Разработчик систем ходовой части

Фирма
Krauss Maffei - Wegmann GmbH und Co.KG,
Кассель
1957
Blohm + Voss GmbH
Wegmann und Co
KMW Welding Technology Division (на мощностях
Blohm + Voss GmbH ), Thyssen Industrie —
Rheinstahl, VERSEIDAG-INDUTEX GmbH, ETEC
GESELLSCHAFT FUR TECHNISHE KERAMIK
GMBH
Rheinmetall De Tec,, Дюссельдорф
STN Atlas Electronik GmbH,
Rheinmetall Defence Electronics GmbH, Бремен
EMES-18
ESW GmbH. г. Ведель (Шлезвиг-Гольдштейн),
Steyer und Regelkontsept
ESW GmbH. производственные мощности Гамбург
Motoren-und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH,
Фридрихсхафен
MB838Cam500
"Zahnradfabrik" - ZF Friedrichshafen AG
4HP-250
Diehl Remscheild GmbH & Co

Литература:
1. Проект “Safari”. http://andrei-bt.livejournal.com/ 68940.html. 2. Чернышев В.Л, Рагулин
С.В. Информационная технология “Gill” и ее применение в создании подвижных комплексах
вооружения www.btvt.narod.ru/1/gill/gill.htm 3. I. Spielberger. Waffensysteme Leopard 1 und
Leopard 2.
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СЕКЦІЯ 4. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ
ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
DPF IPMASH ON ENGINE TEST BENCH AS A SOURCE
OF TECHNOGENIC DANGER
Kondratenko O.M., Revenko R.G., Aleynikov A.I.,
National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv
The Laboratory of Department of Piston Power Plants (DPPP) of Podgorny
Institute for Mechanical Engineering Problems of National Academy of Science of
Ukraine (IPMash NASU) equipped by Engine Test Bench (ETB) with autotractor
diesel engine 2Ch10.5/12 (D21A1).
Features of construction of ETB and modular diesel particulate matter filter
(DPF), which was designed in DPPP, described in papers [1, 2].
It contain a parts, which manufactured of follow non harmful materials:
stainless steel rolling sheet, stainless steel woven mesh, bulk natural zeolite of middle
size fraction, and do not contain catalytic covering. But it consists of minimal
required number of modules and therefore contains compaction elements of asbestos
sheet.
At the operation conditions DPF modules filled with particulate matters (PM)
and therefore in their dismantling process and in other manipulations with them (their
parts connected by separable) should prevent sedimentation of PM from them and
their place of installation on exposed skin and inhalation because of high toxic effect.
Also working DPF filled the exhaust gas flow temperature and therefore in their
dismantling process and in other manipulations with them (measuring of its
operational parameters) it should be cooled before till range of temperature, which
allowing protective gloves. However themselves demolition works must be carried
out only by a diesel engine stopped.
The above relates to the purpose, tasks and results of development of the
ecological safety management system of power plants with a piston internal
combustion engine exploitation process [3].
References:
1. Kondratenko A.N., Strokov A.P., Karasichenko N.M. (2013), “Experimental study of the
working layout of the filter element of particulate matter filter for diesel engine with bulk natural
zeolite. Part 1”, Internal Combustion Engines: the All-Ukrainian Scientific and Technical
Magazine, Kharkiv, Publ. NTU “KhPI”, no. 1, pp. 88 – 92.
2. Kondratenko A.N., Strokov A.P., Khozhainov S.P. (2013), “Experimental study of the
working layout of the filter element of particulate matter filter for diesel engine with bulk natural
zeolite. Part 2”, Internal Combustion Engines: the All-Ukrainian Scientific and Technical
Magazine, Kharkiv, Publ. NTU “KhPI”, no. 2, pp. 92 – 97.
3. Vambol’ S.O., Strokov O.P., Vambol’ V.V., Kondratenko O.M. (2015), “Modern methods
for improving the ecological safety of power plants exploitation” [Suchasni sposoby pidvyschenn’a
ekologichnoi’ bezpeky ekspluatacii’ energetychnyh ustanovok], Kharkiv, Publ. “Stil’-Izdat”, 212 p.,
Print, In Ukrainian.
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ELS CAPACITY CONTROL SYSTEM FOR AXIAL-PISTON PUMPS
Skvorchevsky A.Y.
National technical university «Kharkiv polytechnic institute», Kharkiv
Axial-piston pumps are good sources of capacity for hydro drives of vehicles,
aerospace device etc. This fact related to its little mass and compact outer dimension
along with high capacity. There are a lot of modern scientific publications about
different aspects of axial-piston pumps development [1-3 et al.]. One of the most
perspective direction of researches in this field is establishing electronic load sensing
(ELS) systems for pressure and flow (capacity) control of axial-piston pumps with swash
plate.
An analysis of catalogues world-wide leading manufacturers of electrohydraulic
drives and its components, such as Parker Hannifin, Bosch Rexroth, Moog, Atos,
Danfoss et al., was performed. The analysis has shown that the most advanced scheme of
capacity control of axial-piston pump with swash plate is scheme based on electronic
pressure sensor and magnetostrictive sensor of displacement of swash plate. But the
scheme has got some downsides:
1. the control system based on deviation equalization always has a
static error. It is reason why this system is worse than a control system based
on perturbation equalization (invariant control system);
2. the magnetostrictive sensor of displacement and kinematic elements
which connect it with a swash plate make system more massive, more difficult
and less reliable;
3. the pump flow depends on a rotational speed of pump roller which
connected with capacity source, such as an internal-combustion engine. It has
got a significant influence on static and dynamic characteristics of hydro
drives of vehicles.
The first and second problems can be solved by using perturbation feedback,
which contain two electronic pressure sensors. In this way ELS-principle of stabilization
pump's flow is implemented. If we want to stabilize only pressure in a hydro system, we
will use only one electronic pressure sensor. The third problem can be solved by the
using sensor of rotational speed of pump roller and PID-controller. These ideas were
implemented in the claim for the invention [4].
The next directions of research are going to be mathematical modeling,
experimental studies and practical application of ELS control systems for axial-piston
pumps with swash plate.
References:
1. Vaida L. Engineering studies of the control structure of electro-hydraulic pumps and
variable axial pistons / L. Vaida, D. Banyai, P. A. Adegbuyi, J. O. Uhomoibhi // International
journal of scientific & technology research. Volume 1. Issue 8 – 2012. – P. 41-47. 2. Бурєнніков
Ю.А. Аналіз переваг та недоліків існуючих регуляторів подачі та потужності в системі
керування аксіально-поршневого регульованого насоса / Ю.А. Бурєнніков, Л.Г. Козлов,
С.В. Репінський, О.В. Поліщук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця. –
2012. – № 5. – С. 107-113. 3. Guan Changbin Theoretical study of ﬂow ripple for an aviation axialpiston pump with damping holes in the valve plate / Guan Changbin, Jiao Zongxia, He Shouzhan //
Chinese Journal of Aeronautics. – Beihang University. – 2014. – № 1. – P. 169–181. 4. Заявка на
отримання патенту України на винахід «Система керування потужністю об’ємного насосу»
№ а201600113 від 04.01.2016 автори Скворчевський О.Є., Волонцевич Д.О.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОБ’ЄКТІВ БРОНЕТЕХНІКИ
Александров Є.Є., Костяник І.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В рамках цієї роботи ми обмежувалися лише першим інтервалом
прогнозування (20 років) зі строгими кількісними оцінками прогнозів. Основні
шляхи розвитку танкових систем і агрегатів визначалися нами на основі
історичного аналізу розвитку таких систем та на основі застосування методів
експертних оцінок і мозкового штурму [1].
Наприкінці 80-х років минулого сторіччя почалася розробка танків
четвертого післявоєнного покоління. Але радикальна зміна геополітичної
обстановки у світі після розпаду СРСР стала причиною суттєвого зниження
рівня фінансування робіт у цьому напрямку. Поруч з тим ці роботи
продовжуються з тією чи іншою мірою інтенсивності практично у всіх країнах
світу, що виробляють танки.
Результати експертних оцінок і мозкових штурмів дозволяють виявити
основні особливості конструкції танків четвертого покоління - підвищення
рухомості і керуємості, підвищення захисту від снарядів і ракет, підвищення
вогневої могутності.
Підвищення рухомості та керуємості планується досягти за допомогою:
підвищення потужності двигунів внутрішнього згоряння до 1750–2000 к.с. з
метою підвищення питомої потужності до 35 к.с./т.; застосування
гідропневматичної підвіски, що дозволить підвищити швидкість руху і
плавність ходу на пересіченій місцевості; застосування гідродинамічних і
гідрооб'ємних передач в трансмісіях перспективних танків [2].
Підвищення захищеності танків четвертого післявоєнного покоління буде
забезпечено як використанням броньового захисту модульної конструкції із
застосуванням керамічних та композиційних матеріалів, а також збідненого
урану, так і використанням достатньо розробленого динамічного захисту.
Підвищення вогневої могутності танків четвертого післявоєнного
покоління буде здійснюватись за такими напрямками: застосування
«електромагнітних гармат»; підвищення калібру основного озброєння;
застосування компоновки танка з винесеним озброєнням; застосування нових
складних алгоритмів наведення і стабілізації танкового озброєння, що
підвищить точність стабілізації вісі каналу стволу гармати відносно лінії
прицілювання [3].
Література:
1. Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники. – М.: Наука, 1977. – 210 с.
2. Александров Е.Е. Динамика транспортно-тяговых колесных и гусеничных машин /
Е.Е. Александров,
Д.О. Волонцевич,
В.А. Карпенко,
А.Т. Лебедев,
В.А. Перегон,
В.Б. Самородов, А.Н. Туренко // – Харьков: ХГАДТУ, 2001. – 642 с. 3. Александров Е.Е.
Параметрический синтез системы наведения и стабилизации танковой пушки /
Е.Е. Александров, Т.Е. Александ-рова // Проблемы управления и информатики. – 2015. – №6.
– С. 5–20.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА РЕСУРСА ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ПО КРИТЕРИЮ ИЗНОСА ЗУБА ЗВЕЗДОЧКИ
Андриенко С.В.1, Бондаренко А.В.2, Протасов Р.В.2, Устиненко А.В.2
1
Харьковский Национальный автомобильно-дорожный университет,
2
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Во многих случаях основной причиной выхода из строя цепных
втулочных передач является ускоренный абразивный износ рабочих профилей
зубьев звездочек. Это передачи с втулочными цепями без роликов, звездочки
ведущих колес гусеничной техники и т.д. Поэтому моделирование процесса
износа профилей зубьев звездочек и выработка рекомендаций по снижению
интенсивности износа являются актуальной научно-практической задачей
современного машиностроения.
Авторами разработана комплексная методика анализа и повышения
ресурса цепной передачи по критерию износа профиля зуба звездочки.
Изначально она предназначалась для синтеза и анализа перспективного цепного
зацепления с эволютным профилем. Однако она является универсальной –
может быть применена для исследования цепного зацепления с любым
профилем зуба. Методика состоит из следующих этапов.
1. Математическое моделирование эволютного профиля зуба
звездочки:
– построение Бобилье для цепного зацепления;
– решение дифференциального уравнения, описывающего профиль зуба
звездочки методом Рунге-Кутта;
– аппроксимация профиля зуба звездочки кривыми Безье.
2. Моделирование процесса изнашивания зуба звездочки:
– нахождение кривизны профиля зуба звездочки;
– определение контактных напряжений;
– определение скоростей скольжения в цепном зацеплении;
– математическая модель процесса изнашивания зуба звездочки.
3. Оценка ресурса цепной передачи по критерию износостойкости:
– функциональная взаимосвязь между изнашиванием и параметрами
зацепления
– выбор рациональных параметров цепного эволютного зацепления,
исходя из критерия ресурса по износостойкости
Применение предложенной методики позволит создавать цепные
передачи с повышенной износостойкостью и надежностью работы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКЦИИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА
СЕРИЮ УДАРНО-ИМПУЛЬСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Барчан Е.Н.1, Грабовский А.В.2, Костенко Ю.В.2,
Касай Е.И.2, Киричук Д.В.2, Мазур И.В.3
1
НТК ЧАО «АзовЭлектроСталь», г. Мариуполь,
2
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
3
ГП «ХКБМ им. А.А.Морозова», г. Харьков
Широкое множество машин подвергаются действию периодически
действующих воздействий короткой продолжительности. С одной стороны, к
таковым можно отнести, например, корпусные элементы транспортных средств
специального назначения (БТР, БМП, тягачи и т.п.). На них, в частности,
действуют усилия отдачи от скорострельных пушек, которыми оснащены
современные боевые модули. При стрельбе очередью на корпус м небольшим
временным интервалом воздействуют усилия отдачи. С другой стороны, такие
же по характеру воздействия наблюдаются в виброударных системах.
Примерами данных систем, например, являются виброударные машины.
Периодические ударные воздействия на корпус вибромашины в этом случае
порождаются при встрече с ним подбрасываемого технологического груза.
Источником возбуждения в рассмотренных случаях являются разные
типы воздействий. В первом случае силовое воздействие возникает при
движении снаряда в канале ствола пушки под действием пороховых газов.
Распределение усилий отдачи во времени определяется типом боеприпаса,
свойствами порохового заряда, калибром и длиной ствола, но практически не
зависит от движения элементов динамической системы «боевой модуль –
бронекорпус – подвеска». Во втором случае внешним источником возбуждения
может служить, например, электропривод, равномерное вращение приводных
валов от которого создает в вертикальном направлении гармоническую
составляющую инерционных сил. Причиной же возникновения импульсных
нагрузок является как раз внутренний источник – ударно-контактное
взаимодействие технологического груза с корпусом машины. При этом
движение элементов виброударной системы оказывает определяющее влияние
на характер временного распределения усилий взаимодействия груза с
корпусом машины.
Несмотря на различную природу возникновения (соответственно,
внешние и внутренние источники), с точки зрения воздействия на корпусные
элементы (бронемашин или виброударных машин) описанная система
воздействий формально является аналогичной серии коротких импульсных
нагрузок. С этой точки зрения реакция корпусных элементов формально
сводится к анализу их реакции как динамических подсистем на серию коротких
импульсных воздействий. Таким образом, для моделирования этой реакции
можно применить однотипную математическую постановку. В частности,
представляет интерес условия возникновения в корпусах ударных резонансов, а
также отстройка от них путем варьирования проектных параметров корпусов.
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РАЦІОНАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЗУБЧАСТИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ
ДВОСТУПІНЧАСТИХ РЕДУКТОРІВ З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ
НАПРУЖЕНОСТІ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ
Бондаренко О.В.1, Устиненко О.В.1, Протасов Р.В.1, Андрієнко С.В.2
1
Національний технічний університет,
«Харківський політехнічний інститут»,
2
Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
м. Харків
Широке застосування у машинобудуванні набули зубчасті редуктори,
найбільш яскравими та розповсюдженими представниками яких є циліндричні
редуктори.
Складністю проектування такого типу приводів є розподілення
передавальних чисел між ступінями редуктора, а, як наслідок, обрання
відповідних конструктивних параметрів. У ході проектування необхідно
забезпечити поліпшення масогабаритних характеристик. Також, важливими
характеристиками зубчастої передачі, як елементу редуктора, є розрахункові
коефіцієнти запасу за згином та контактом. Ідеальною є зубчаста передача з
вказаними коефіцієнтами, які дорівнюють одиниці.
Досягнення кращих масогабаритних характеристик та одночасне
зменшення резерву зубчастих передач завжди є суперечливим, складним та
суб’єктивним процесом, тому доцільно використати підходи до проектування,
які включають в себе аспекти математичної оптимізації. Було обрано
псевдовипадковий пошук, що базується на зондуванні простору параметрів, де
у якості пробних використовуються точки ЛПτ-послідовності.
Розглянута актуальність поставленої задачі та доведена необхідність
розробки підходів до проектування редукторів з враховуванням розрахункових
коефіцієнтів запасу за згином та контактом. Структура наданої цільової функції
та обмежень дають змогу зменшити суму міжосьових відстаней усіх зачеплень,
а при наявності умови їх рівності між собою зберегти їхнє конструктивне
розташування. Розроблено методику та алгоритм підходу проектування
редукторів, що базується на використанні ЛПτ-пошуку, що дають змогу якісно
та з мінімальними витратами часу проводити розв’язання задачі.
Результати розрахунків на прикладі співвісного редуктора підтверджують
коректність приведених підходу: знайдене менше значення міжосьової відстані
відносно прототипу при виконанні умов навантажувальної здатності зачеплень.

178

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ДІАГНОСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ПОШУКУ
НЕСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ОЗБРОЄННЯМ ШЛЯХОМ
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО АПАРАТА МАТЕМАТИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ
Бондарук П. А., Касімов А.М., Красношапка Ю. В., Макогон О.А.
Факультет військової підготовки Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Для побудови алгоритмів оптимального діагностичного процесу пошуку
несправностей з урахуванням особливостей експлуатації техніки в бойових
умовах та при обмеженому часі на її обслуговування, пропонується визначити
три рівні діагностичного процесу. Будемо вважати, що система управління
вогнем зразка озброєння складається із множини N функціональних елементів
{Еі}, i  1, N , відповідно до напрямку проходження сигналів. Функціональні
зв’язки між елементами також відомі. На першому рівні діагностика
проводиться членами екіпажу і повинна мати найменшу тривалість, тому
доцільним буде застосування методу поелементних перевірок. За допомогою
програм-симуляторів типу VisSim для кожного елемента множини {Еі},
обчислимо коефіцієнти відмови βі, i  1, N , які мають ймовірнісний сенс та
приймають значення 0≤βі≤1. За умови визначеності середнього часу пошуку
несправності tcpі, i  1, N оптимальною послідовність перевірки елементів
будемо вважати і / tсрi  i1 / tсрi , i  1, N . На другому рівні діагностику та ремонт
зразків військової техніки можливо здійснювати силами ремонтного підрозділу,
тому за доцільний вважатиме метод групових перевірок. Оптимальну
програму діагностичного процесу цього рівня пропонується ґрунтувати на
такому розподілі в схемі елементів по групах, при якому досягається
максимальна швидкість отримання інформації Wi, від кожного і-го елемента
про його стан: Wi  -   i log  i  ( 1    i )log   i  
N 1

N 1

N 1

N 1

1

 i 1

i 1

i 1

i 1

 t срі

, i  1, N . Розв’язання даної

оптимізаційної
задачі пропонується здійснити методами лінійного
програмування. При втраті працездатності системи можуть спостерігатися N
різних симптомів відмов. Визначимо їх як множину {еі}, i  1, N , елементи якої
приймають значення 1 за наявності симптому чи 0 у протилежному випадку.
Стан кожного елементу може бути формалізований із застосуванням
математичної логіки: Ei  e1  ....ei1  ....eN , i  1, N . За допомогою математичного
апарату алгебри логіки ці вирази можуть бути спрощені для логічного аналізу
при проведенні діагностики третього рівня в умовах ремонтного підприємства.
Література:
1. Дедков В.К., Северцев Н.А. Основные вопросы эксплуатации сложных систем. – М.:
Высш. школа, 1976. – 406с. 2. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. – М.: Наука,
1986. – 384с. 3. Дьяконов В.П. VisSim+Mathcsd+MATLAB. Визуальное математическое
моделирование. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 384с. 4. Аблесимов А.К. Система стабилизации
2Э42-2 – Киев: КВТИУ, 1987– 123с.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ТА НАУКОВИЙ СУПРОВІД РОЗРОБОК
БРОНЕТАНКОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Вакуленко В.В.1, Шейко О.І.2, Марченко А.П.3, Ткачук М.А.3
1
ДП «ХКБМ ім. О.О. Морозова», 2ДП «Завод ім. Малишева»,
3
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
(НТУ «ХПІ») досягнув значної дати – 130-річчя своєї діяльності. Із цих років більша
частина – це історія спільної та плідної творчої роботи з бронетанкобудівниками на
ниві створенні зразків нової техніки із високими тактико-технічними
характеристиками (ТТХ). Це зрозуміло, з огляду на те, що Харків став столицею
танкобудування не тільки України, але й у цілому Радянського Союзу. Відповідно,
кузнею кадрів для бронетанкових підприємств, КБ, НДІ Харкова на інших міст став
Харківський політех.
Вагомі віхи спільної роботи: від танка Т-34 до сучасної бойової машини
«Оплот», від танкового двигуна В-2 до сучасних дизелів 6ТД, від паровозів до
бронетранспортерів – в усіх розробках є частина, привнесена політехніками. І на
сьогодні НТУ «ХПІ» не тільки готує кадри для вітчизняного бронетанкобудування,
але й спільно із ними проводить наукові дослідження, спрямовані на досягненні
бойовими машинами якомога вищих тактико-технічних характеристик.
Яскравим прикладом такого співробітництва є дослідження міцності та
захищеності бронекорпусів військових колісних та гусеничних машин легкої категорії
за масою. Це питання набуло особливої актуальності з огляду на те, що бронекорпуси
цих бойових машин є тонкостінними конструкціями. При бойовому застосуванні вони
піддаються дії високоінтенсивних динамічних зусиль. У результаті можуть виникнути
проблеми міцності, жорсткості, збудження резонансних режимів тощо. Важливою при
цьому є не тільки задача аналізу, тобто, зокрема, комп’ютерного моделювання
досліджуваних процесів та станів бронекорпусів, але й задача синтезу таких проектнотехнологічних параметрів, які забезпечують задані ТТХ захищеності, міцності,
точності ведення вогню із бойових модулів легкоброньованих машин. Ці роботи
проводяться відповідно до договорів про співдружність із ДП «Завод
ім. В. О. Малишева», ДП «ХКБМ ім. О. О. Морозова», концернами «Укроборонпром»
та «Бронетехніка України».
Зокрема, були проведені дослідження впливу властивостей матеріалів, із яких
виготовляються бронекорпуси, на міцність при дії реактивних зусиль віддачі при
здійсненні пострілів із скорострільних артилерійських систем, при варіюванні силової
внутрішньої структури та товщини панелей бронекорпусів. Також визначено вплив
проектно- технологічних рішень на спектр власних частот коливань бронекорпусів
різноманітних легкоброньованих машин. Крім того досліджені зони високих
напружень у бронекорпусах при дії динамічних навантажень, а також характер зміни
їхнього розташування при варіюванні локалізації підсилюючих елементів із метою
рознесення зварних з’єднань із проблемних зон – у безпечні.
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ТАНКОВОЙ
ПУШКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ: КОЭФФИЦИЕНТ ДИНАМИЧНОСТИ
НАГРУЗКИ
Веретельник О.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Используя кривые, описывающие изменение давления пороховых газов
на дно снаряда и скорость движения его в канале ствола и построенные по
уравнениям движения снаряда, предлагается метод расчета напряженнодеформированного состояния ствола танковой пушки при стрельбе. При этом
одной из проблемных сторон данного метода является способ задания
подвижной нагрузки на исследуемый объект, который был реализован в
исследованиях с помощью метода конечных элементов.
В работе рассмотрена модель танкового ствола для исследования
напряженно-деформированного состояния во время протекания процесса
выстрела. Исследование проводилось с использованием двух типов анализа:
анализа переходных процессов (transient analysis) и статического анализа (static
analysis).
Расчет модели с использованием различных типов анализа позволит
определить динамический коэффициент нагрузки, тем самым позволит в
дальнейших исследованиях использовать статический анализ с учетом
динамического коэффициента нагрузки и не использовать анализ переходных
процессов, что существенно сократит расчетное время моделирования. Это
приносит существенный выигрыш, так как время проведения расчетов при
использовании анализа переходных процессов существенно выше времени
расчетов, затраченного при статическом анализе.
Таким образом, по итогам проведенных исследований процесса выстрела
посредством различных типов анализа были получены компоненты
напряженно-деформированного состояния и сравнены между собой. Используя
полученные результаты для компонент напряжений, был определен
динамический коэффициент нагрузки, который позволил определить
расхождение между результатами и сделать вывод об ожидаемой величине
дальнейшей погрешности при использовании только статического типа анализа
в
дальнейших
исследованиях.
Помимо
компонент
напряженнодеформированного состояния, в работе были определены собственные частоты
и формы колебаний танкового ствола и сравнены со временем воздействия
внутреннего давления. Данный анализ позволил обосновать полученное
значение динамического коэффициента нагрузки.
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТРАВМАХ БЕДРЕННОЙ
КОСТИ
1
Веретельник О.В. , Веретельник В.В.1, Шимон В.М.2, Стойко В.В.2
1
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков,
2
Ужгородский национальный университет, г. Ужгород
На сегодняшний день наблюдается значительное увеличение количества
переломов бедренной кости. Данные переломы характерны для старшей
возрастной группы населения. При этом пациенты преклонного возраста – с
большим количеством сопутствующих общесоматических заболеваний.
Во всем мире при лечении вертельных и проксимальных переломов
бедренной кости принята активная хирургическая тактика, направленная на
максимальное восстановление функциональности сломанной конечности, для
обеспечения быстрейшей работоспособности пациента. При этом, оперативное
лечение переломов бедренной кости значительно сокращает летальность
пациентов. Нередко оперативное лечение является единственным шансом
сохранить пациенту жизнь и вернуть ему работоспособность.
Анализ литературы показывает, что в настоящий момент проблема
лечения переломов в данной области остается актуальной. За последние годы в
связи с созданием и внедрением в медицинскую практику новых имплантатов,
используемых при переломах бедренной кости, с одной стороны, укрепляются
позиции оперативного лечения, а, с другой стороны, – это способствует
совершенствованию самих методик лечения.
Применение компьютерного моделирования позволяет определить
компоненты
напряженно-деформированного
состояния
как
полной
биомеханической системы, так и отдельно рассмотренных элементов этой
биомеханической системы, что, в свою очередь, позволяет выбрать методику
оперативного лечения, обосновать тип и конструкцию имплантата.
С
помощью
численного
моделирования,
базирующегося
на
использовании метода конечных элементов, в работе предлагаются результаты
исследования компонент напряженно-деформированного состояния элементов
биомеханической системы. При проведении исследования были рассмотрены
различные расчетные схемы. Они описывают модель бедренной и тазовой
костей (со структурным разделением на кортикальную и губчатую
составляющие) в интактном состоянии, а также с использованием различных
конструкций имплантатов, интрамедуллярного штифта и динамического винта.
По итогам исследования были определены максимальные значения
эквивалентных напряжений и полных перемещений для элементов
исследуемых биомеханических систем.
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ПРОЧНОСТНЫЕ И ЖЕСТКОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
САЙЛЕНТБЛОКОВ ЛЕГКОБРОНИРОВАННЫХ МАШИН
Веретельник О.В.1, Веретельник Ю.В.2, Пелешко Е.В.3
1
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков,
2
ООО «Ласка-груп», г. Киев,
3
ООО «БИИР Украина», г. Одесса
Современное транспортное средство представляет собой сложную
механическую систему, состоящую из узлов и агрегатов. В его достаточно
много относительно небольших по размерам и простых по в своему строению
элементов. Однако пренебрежительное отношение к таким элементам может
привести к самым неблагоприятным последствиям. Одними из таких элементов
могут быть резинометаллические шарниры (еще достаточно часто называют
сайлентблоками).
Сайлентблок представляет собой две металлические втулки, вставленные
одна в другую, а промежуток между ними заполнен резиновой вставкой.
Использование сайлентблоков позволяет погасить колебания, возникающие
между элементами подвески и корпусом транспортного средства, при этом
сайлентблок может деформироваться в разных плоскостях и направлениях.
Помимо этого он обеспечивает угловую, осевую и радиальную податливость.
В публикациях достаточно много встречается статей, посвященных
определению
параметров
напряжено-деформированного
состояния,
резинометаллическим конструкциям и резинотехническим изделиям, например,
таким как резиновые виброизоляторы (в работах таких ученых, как
В.Л. Бидерман, Н.А. Сухова, С.И. Дымников, Э.Э. Лавендел и др.). Также в
публикациях
встречается
множество
исследований,
посвященных
резинотехническим изделиям, встречается достаточно, много работ,
посвященных рассмотрению самих резин и каучуков, используемых в
изготовлении резинотехнических изделий.
Однако в публикациях практически нет работ, посвященных
исследованиям по определению компонент напряженно-деформированного
состояния полной параметрической модели, описывающей сайлентблок как
целую механическую систему с учетом специфических механических свойств
резин, а также резко различающихся свойств материалов других элементов
сайлентблоков.
В работе рассматривалось механическое поведение с помощью метода
конечных элементов. В процессе исследования были учтены нелинейные
физико-механические свойства резины. Также были рассмотрены различные
варианты резин с линейными свойствами. При задании нелинейных физикомеханических свойств использовались различные законы описания нелинейных
гиперупругих материалов.
По результатам исследования было проведено сравнение полученных
численных значений, описывающих напряженно-деформированное состояние,
для всех изученных расчетных схем.
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ
Веретельник О.В.1, Левшин А.А.2,
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1
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2
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На сегодняшний день в вертебрологии наиболее распространенным и
эффективным методом хирургического лечения дегенеративных заболеваний
поясничного отдела являются декомпрессивно-стабилизирующие операции с
применением транспедикулярных конструкций. Они представляют собой набор
из винтов, штанг и поперечных стабилизаторов. Винты вводятся в тело
позвонка через корни дуг позвонков и соединяются между собой штангами.
Штанги, в свою очередь, могут соединяться при необходимости поперечными
стабилизаторами, для достижения более жесткой стабилизации.
В медицинской практике при проведении оперативного лечения путем
установки транспедикулярных систем используются винты различных
конструкций.
Применение компьютерного моделирования позволяет определить
компоненты
напряженно-деформированного
состояния
как
полной
биомеханической системы, так и отдельно рассмотренных элементов этой
биомеханической системы, что, в свою очередь, позволяет выбрать методику
оперативного лечения, обосновать тип и конструкцию транспедикулярной
системы или отдельных ее элементов, например, винтов.
С
помощью
численного
моделирования,
базирующегося
на
использовании метода конечных элементов, в работе предлагаются результаты
исследования компонент напряженно-деформированного состояния элементов
биомеханической системы. При проведении исследования были рассмотрены
три различные расчетные схемы. Они описывают упрощенную модель позвонка
(со структурным разделением на кортикальную и губчатую составляющие), с
различными конструкциями винтов, используемых в транспедикулярных
системах при оперативном лечении. Первая расчетная схема описывает
цельный винт, вторая – с вертикальным прорезом вдоль тела винта в резьбовой
части, третья – с горизонтальным прорезом. При проведении исследования
были рассмотрены различные типы нагружения: боковая нагрузка, угловые
перемещения в двух различных плоскостях, осевой изгиб и продольное сжатие.
По итогам исследования были определены максимальные значения
эквивалентных напряжений и полных перемещений для элементов
исследуемых систем, также проведен сравнительный анализ характеристик,
свойственных различным вариантам расчетных схем.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРИВОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ
ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ
ДВУХПОТОЧНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ ПОВОРОТА
Волонцевич Д.О., Зыонг Ши Хиеп, Веретенников Е.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Ранее авторами были опубликованы материалы [1-4], в которых
исследовался вопрос о возможности использования электропривода в
двухпоточных механизмах поворота (МП) на примере гусеничного тягача
МТЛБ. На базе проведенных исследований был сделан вывод о том, что при
проведении неглубокой модернизации трансмиссии тягача установка и
использование в тяговом режиме электромоторов в МП нецелесообразна. Это
связано с необходимостью установки электромоторов мощностью более 40 кВт
на борт для того, чтобы отказаться от механической ветви в МП и при этом
сохранить скорость поворота на тяжелых грунтах. Установка таких двигателей
потребует установки значительно более мощного генератора и более емких
аккумуляторных батарей. В результате желаемое повышение подвижности и
управляемости машины без существенного увеличения мощности двигателя,
расхода топлива, утяжеления машины и ее удорожания будет невозможным.
В связи с этим, для дальнейшего рассмотрения из всех
проанализированных схем оставлены два варианта использования
электропривода в МП: 1) с одним электромотором и противовращением
солнечных шестерен суммирующих планетарных рядов; 2) с двумя
электромоторами, работающими в тормозном режиме при сохранении
механических ветвей в МП.
В работе представлены результаты численного моделирования входа в
поворот тягача МТЛБ с базовыми и двумя выбранными электромеханическими
МП. Приведены время входа в поворот, действительные радиусы поворота с
учетом юза и буксования, а так же затраченные и рекуперированные мощности
на электроприводе.
Литература:
1. Волонцевич Д.О. Оценка необходимой мощности двухпоточного механизма
поворота гусеничной машины / Д.О. Волонцевич, Н.Г. Ме–дведев, Зыонг Ши Хиеп // Вісник
НТУ "ХПІ", Збірник наукових праць. Серія: Транспортне машинобудування. –Харків: НТУ
«ХПІ», –2014. –№22(1065). –С. 73–83. 2. Волонцевич Д.О. Определение механических
параметров электропривода двухпоточного механизма поворота гусеничной машины /
Д.О. Волонце–вич, Н.Г. Медведев, Зыонг Ши Хиеп // Механіка та машинобудування. –2014.
–№1. –С. 51–57. 3. Research of possibility of electromechanical turning mechanism creating for
tracked vehicle as first step to hybrid transmission / Duong Sy Hiep, Volontsevich D. // Machines,
technologies, materials: International journal. (Scientific technical union of mechanical engineering:
Sofia, Bulgaria). –2015. –№9. –P. 55-59. 4. Modeling Curvilinear Motion of Tracked Vehicle with
the Dual-Flux Electromechanical Turning Mechanism / D. Volontsevich, Duong Sy Hiep //
Mechanics, Materials Science & Engineering Journal, –Vol. 3, 2016. DOI
10.13140/RG.2.1.4361.8960.
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Волонцевич Д.О., Мормыло Я.М., Пасечный С.С., Яремченко А.С.
Национальный технический университет
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Развитие автомобилей уже подошло к тому рубежу, когда все чаще в
трансмиссиях разработчики отказываются от механики в угоду
гидравлическому или электрическому, в том числе, гибридному приводу [1, 2].
Для обычных транспортных машин это связано с экономией топлива,
особенно при движении в мегаполисах, с сокращением выброса в атмосферу
вредных веществ, с облегчением управления бесступенчатыми трансмиссиями
и простотой их автоматизации, с возможностью при индивидуальном
регулировании подводимого крутящего момента организовать работу таких
систем, как ESP, ASR и других. Наибольший интерес при реализации
индивидуального электропривода представляют мотор-колеса, позволяющие
полностью отказаться от элементов трансмиссии (кроме системы управления) в
корпусе (кузове) автомобиля. Для многоколесных автомобилей и гражданского
и военного назначения эта возможность особенно актуальна, так как для
современных восьмиколесных бронетранспортеров и тем более специальных
многоколесных шасси механическая трансмиссия с большим количеством
дифференциалов и карданных валов становится источником лишнего веса и
громоздкости [3].
Однако использование электрических мотор-колес особенно для военной
техники имеет ряд проблем. Первая из них связана с необходимостью большого
кинематического и силового диапазонов электрической трансмиссии для
возможности уверенного подъема на склон в 30 и движения по трассе со
скоростью более 100 км/ч. Выход – либо дополнительное увеличение мощности
приводного двигателя, либо установка двухступенчатого управляемого
редуктора. И тот и другой путь приводят к увеличению веса неподрессоренных
элементов шасси, что негативно влияет на параметры плавности хода и ресурс
подвески, особенно при движении по бездорожью и плохим дорогам [4].
В работе рассмотрены результаты сравнительной характеристики
перспективных бронетранспортеров с электрической трансмиссией на базе
мотор-колес, построенных с использованием выбранных электромоторов с
управляемыми двухступенчатыми планетарными редукторами и без них.
Литература:
1. Конструктивные схемы автомобилей с гибридными силовыми установками: Учебное
пособие. / С.В. Бахмутов, А.Л. Карунин, А.В. Круташов и др. // – М.: МГТУ «МАМИ», 2007.
– 71 с. 2. Теорія електроприводу транспортних засобів: підручник / А.В. Гнатов, Щ.В. Аргун,
І.С. Трунова. – Х.: ХНАДУ, 2015. – 292 с. 3. Электрические трансмиссии для современных
боевых машин / Рон Хэр, Алан Лосе, представители группы "деренс системз" фирмы FМС.
30.07.2013. http://btvt.narod.ru/1/electr4/el_transm.htm. 4. Unsprung Mass with In-Wheel Motors –
Myths and Realities / Martyn Anderson, Damian Harty // http://www.proteanelectric.com/wpcontent/uploads/2013/07/protean-Services3.pdf.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ ВАЛУ ГІДРОМОТОРА НА
СИЛУ НАТЯГУ ДРОТУ
Гречка І.П. 1, Хованський С.О. 2, Зінченко О.І. 1
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Національний технічний університет
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2
Сумський державний університет, м. Суми
Застосування існуючих гідроагрегатів (ГА) обертання в технологічних
машинах, зокрема верстатах для намотування обмоток електродвигунів, не
дозволяє забезпечити постійну силу натягу дроту. Нами була удосконалена
гідравлічна система керування такого ГА, відмінністю якої є використання для
керування слідкуючим гідророзподільником тиску живлення гідромотора,
тобто запровадження гідравлічного зворотного зв’язку по тиску та гідравлічної
осциляції, що дозволяє забезпечити постійну силу натягу дроту, підвищити
гідравлічну жорсткість ГА та надійність, за рахунок використання одного виду
енергії та компенсувати витоки, які виникають при роботі гідромотора і
змінюються в процесі його експлуатації. Таким чином, підвищується щільність
заповнення обмотки електродвигуна та його ККД, розширюється область
застосування та покращуються показники технічного рівня ГА.
Однією з важливих характеристик вищезгаданих ГА є забезпечення
постійної сили натягу дроту, яка розраховується згідно залежності

N  0,85Cр Cl
Pн  
 0,5  ,
v  C Ci

де N – потужність на валу гідромотора, кВт; Cр , Cl , C і Ci – відповідно
коефіцієнти: режиму навантаження, довжини ременя, кута обхвату і
передаточного співвідношення; v – швидкість намотування дроту, м/с, яка
визначається за формулою
v  d ш1n ,
де п – частота обертання вала гідромотора, с-1; d ш1 – діаметр шківа, м.
Зазвичай, коефіцієнти Cр , Cl , C і Ci є постійними величинами. Відомо,
що частота обертання для електродвигунів, які випускаються промисловістю
вибирається зі стандартного ряду: 900; 1200; 1500; 3000 об/хв. Крім частоти
обертання сила натягу дроту визначається перепадом тиску на гідромоторі,
тобто потужністю на його валу. У проаналізованих нами літературних
джерелах не встановлено впливу частоти обертання валу гідромотора та
потужності на його виході на силу натягу дроту, тому дана робота актуальна.
У доповіді наведені графіки залежності сили натягу дроту від частоти
обертання при постійних значеннях перепаду тиску для гідромотора, робочий
об’єм якого становив 7,5  104 м3/с. За результатами розрахунку встановлено,
що при постійній потужності на валу гідромотора зі збільшенням частоти
обертання сила натягу зменшується. Тобто для забезпечення постійної сили
натягу дроту частота обертання гідромотора повинна бути постійною.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВТРАТ В ТЯГОВОМУ
БЕЗРЕДУКТОРНОМУ ПРИВОДІ НА БАЗІ СИНХРОННИХ
ДВИГУНІВ ЗІ ЗБУДЖЕННЯМ ВІД ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ
Демидов О. В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Енергоефективність моторвагонного рухомого складу визначається
енергоефективністю його тягового приводу як основного енергоспоживача, яка
в свою чергу визначається втратами в ньому. Втрати у тяговому приводі
складаються з 3 основних частин: втрати в тяговому двигуні, втрати в
перетворювачі та втрати в механічній частині приводу, методи визначення
наведених складових описані в [1],[2],[3] відповідно. Проте в наведеній
літературі зазначені методи обрахування втрат в елементах тягового приводу
але не комплексно в тяговому приводі в цілому. Це не дозволяє варіювати
параметри перетворювача та двигуна та визначати їх вплив на спільний ккд
приводу.
В роботі запропонована методика визначення електричних втрат в
тяговому безредукторному приводі на базі синхронних двигунів зі збудженням
від постійних магнітів (СДПМ). Методика відрізняється тим, що безпосередньо
обчислює втрати в інверторі та в двигуні відповідно до миттєвих значень
напруги, струму, та інших параметрів. Проведено тестове моделювання
тягового приводу потужністю 80 кВт, отримано залежність втрат тягового
приводу від швидкості руху та тактової частоти ШІМ інвертора.

Рисунок – Результати моделювання роботи приводу.
Встановлено, що найменші втрати мають місце при русі зі швидкістю в
інтервалі 42…70 км/год, раціональна тактова частота складає 400…1500 Гц.
Література:
1. Проектирование тяговых электрических машин. Под ред. М. Д. Находкина. Учебное
пособие для вузов ж.-д. трансп. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., «Транспорт», 1976. 624 с. 2.
General considerations for IGBT and intellegent power modules. Режим доступа:
http://www.mitsubishielectric.com. 3. Голубенко А. Л. Расчет тягово-энергетических
характеристик тепловозов: монография / А. Л. Голубенко, В. М. Новиков, Г. Г. Басов, В. А.
Тулуп, Э. Х. Тасанг. – Луганск: из-во «Ноулидж», 2011 – 423 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ У ПРУЖНІЙ
ВТУЛЦІ ШАРНІРА З МАГНІТОРЕОЛОГІЧНОГО ЕЛАСТОМІРУ
Дущенко В.В., Маслієв А.О
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
На прикладі систем підресорювання колісних бронетранспортерів БТР-3,
БТР-4 і "Дозор" запропоновано застосування магнітореологічних еластомірів у
пружних втулках шарнірів важелів підвіски з метою реалізації керування її
жорсткістю. При цьому забезпечується максимальна уніфікація із серійною
підвіскою. Керування жорсткістю відбувається шляхом накладання магнітного
поля на пружні втулки шарнірів важелів підвіски, що виготовлені з
магнітореологічного еластоміру (МРЕ). Під дією даного поля змінюються
властивості МРЕ, зокрема їх модуль зсуву.
Для дослідження магнітних полів, що створюються у втулках шарнірів з
МРЕ, та вибору раціональної конструкції цих шарнірів, застосовано
середовище"Femm" (Finiteelementmethodmagnetics).
Дослідження проводилися за методом кінцевих елементів. Вихідними
даними у середовище "Femme" є креслення об'єкту, фізичні характеристики
матеріалів складових магнітного ланцюга, та магніто-рушійна сила (ампервитки). Вводилися магнітні проникності складових магнітного ланцюга, обрані
за відповідним кривим намагнічування матеріалу, креслення шарніру та втулки
із МРЕ. Магніто-рушійна сила варіювалася для отримання необхідного
результату, що полягав у знаходженні найбільшої можливої величини індукції
у втулці з МРЕ та рівномірного її розподілення по всій площині втулки.
Обмеження полягають у відсутності магнітних містків у магнітному ланцюзі та
у припустимої щільності струму у дроті котушки, що не повинна перевищувати
10 А/мм2.
Результати дослідження отримано у вигляді таблиць для будь-яких точок
складових магнітного ланцюга.
Було розглянуто декілька конструкцій шарнірів та розраховано магнітне
поле для них. У якості матеріалу магнітного наповнювача МРЕ розглядалися
варіанти карбонільного заліза та матеріалів з високою магнітною проникністю.
В результаті проведених досліджень обрано перспективний варіант
конструкції шарніра та матеріал наповнювача МРЕ, що найбільш
задовольняють умовам отримання високої індукції та рівномірного її
розподілення у втулці.
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КРИТЕРІЇ ТА ВИМОГИ ВСТАНОВЛЕННЯ МАКСИМАЛЬНИХ
ШВИДКОСТЕЙ РУХУ В КРИВИХ ШВИДКІСНОГО
ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ
Єріцян Б.Х.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботе розглянуті критерії та вимоги встановлення максимальних
швидкостей руху в кривих швидкісного електрорухомого складу.
Динамічний вплив рухомого складу на шлях в кривих ділянках
відрізняється від такого впливу в прямих ділянках тим, що з'являються
додаткові сили, такі, як напрямні зусилля, що повертають екіпаж, відцентрова
сила, яка прагне нахилити кузов екіпажу в зовнішню сторону, і додаткові сили
інерції, що викликаються появою лінійних кутових прискорень при обертанні
екіпажу щодо вертикальної осі. Для врівноваження дії відцентрової сили в
кривих ділянках влаштовують підвищення зовнішньої рейки, в результаті якого
з'являються:доцентрова сила, яка прагне нахилити екіпаж всередину кривої;
лінійні і кутові прискорення при повороті екіпажу відносно горизонтальної
поздовжньої і поперечної осей екіпажу, які в свою чергу викликають нові
додаткові сили інерції.
Перший критерій – відноситься до питання встановлення підвищення
зовнішньої рейки, виходячи із забезпечення рівного зносу рейок обох ниток.
Другий критерій – забезпечення в швидких поїздах необхідного комфорту
для пасажирів. Другий критерій обумовлюється дотриманням двох вимог:
1) поперечне прискорення, що виникає при русі екіпажу в кривій, не
повинно перевищувати певної допустимої величини;
2) приріст поперечних прискорень в одиницю часу не повинна
перевищувати певної величини.
Третій критерій – забезпечення міцності і стійкості шляху і безпеки руху
швидких поїздів.
Третій критерій містить п'ять вимог:
1) максимальна напруга в зовнішній кромці зовнішньої рейки не повинно
перевищувати допустимого значення;
2) відцентрова сила, що виникає при русі швидкісного поїзда, не повинна
перевищувати допустимого значення;
3) ступінь розвантаження внутрішнього колеса не повинна перевищувати
30% статичного вертикального тиску на вісь;
4) ставлення бічного тиску зовнішнього направляючого колеса до
статичного вертикальному тиску повинно бути не більше одиниці;
5) коефіцієнт стійкості екіпажу в кривої повинен бути не менше певної
кількості і за будь-яких обставин не менше одиниці.
Четвертий критерій – габарити рухомого складу при нахилі кузова
рухомого складу в кривій не повинні виходити за рамки габариту 1-Т.
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АНАЛИЗ ПРОЧНОСТНЫХ И ЖЕСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Зарубина А.А.1, Храмцова И.Я.1, Гусев Ю.Б.2,
Кохановский В.И.3, Крылюк Б.И.1
1
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков,
2
НИЦ УК «РТХ», г. Мариуполь,
3
Индустриальная группа «УПЭК», г. Харьков
Технические характеристики изделий машиностроения определяются на
этапе проектирования и обеспечиваются на этапе изготовления. При этом
существенное влияние на них оказывают элементы технологической системы
(ЭТС), через цепочку которых проходят детали и узлы того или иного изделия. В
частности, имеют значение: точность обработки, определяемая в том числе и
жесткостью технологической системы; стойкость оснастки, инструмента и
оборудования, определяющаяся в том числе и прочностью ЭТС; остаточные
напряжения в детали после контактирования с ЭТС; отклонения от номинальной
геометрической формы деталей на макро- и микроуровне, порождаемые
остаточными пластическими деформациями, деформированием заготовки,
инструмента и оснастки при выполнении технологических операций.
Таким образом, для обеспечения заданных свойств изделий, которые
готовятся к производству, необходимо, кроме проектных исследований самих
изделий, проводить также и проектно-технологические исследования ЭТС,
посредством которых эти изделия обретают необходимые форму и свойства своих
деталей. Такой заявленный подход предполагает, в частности, исследование
напряженно-деформированного состояния (НДС) ЭТС. Например, речь идет о
таких системах: станок – приспособление – инструмент – деталь; пресс – штамп –
режущие элементы – заготовка; термопластавтомат – пресс-форма – формующие
полуматрицы – формуемый материал. Для компьютерного моделирования НДС
данных ЭТС разработаны специализированные программно-модельные
комплексы (СПМК). Они состоят из специально подготовленных
параметрических моделей ЭТС, а также программных модулей, содержащих
генераторы, управляющих команд для CAD/CAM/CAE-систем. Набор
генерируемых команд служит как для построения геометрических и конечноэлементных моделей исследуемых объектов, так и для их варьирования. При этом
варьируемыми могут быть и проектные параметры изделия, и проектнотехнологические параметры оснастки, оборудования или инструмента. Кроме
того, отдельные программные модули позволяют проводить анализ результатов
расчета НДС ЭТС, а также формировать соответствующие базы данных,
содержащие интересующие проектанта, технолога и исследователя данные о
зависимости различных характеристик от варьируемых параметров. Данные базы
данных служат источником информации для принятия тех или иных проектнотехнологических решений. Этот этап также можно автоматизировать, введя в
СПМК соответствующие программные модули, которые могут осуществлять
процедуры синтеза по заданным критериям и ограничениям.
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА
ЛЕГКОБРОНИРОВАННОЙ БОЕВОЙ МАШИНЫ
Истомин А.Е., Воронцов С.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Модернизация отечественного парка бронетехники является наиболее
рациональным путем повышения тактико-технических характеристик танков и
легкобронированных боевых машин (ЛБМ). Характерной особенностью
модернизации ЛБМ является замена крупнокалиберных пулеметов на боевые
модули с автоматической пушкой калибра 30 мм. Установка боевых модулей с
автоматической пушкой в качестве основного вооружения существенно
повышает огневую мощь ЛБМ.
Боевые модули стабилизируются в двух плоскостях. При этом принцип
действия стабилизаторов вооружения ЛБМ аналогичны стабилизаторам
вооружения танков. В работах [1, 2] указаны недостатки классических систем
стабилизации вооружения на механических гироскопах и предложен
стабилизатор на основе бесплатформенной инерциальной системы (БИС). Как
известно [3], в БИС ориентация объекта определяется путем численного
интегрирования в бортовой ЭВМ кинематических уравнений. Входными
сигналами при этом являются сигналы с датчиков угловых скоростей (ДУС),
установленных по связанным с объектом осям. Параметрами ориентации
служат, как правило, углы Эйлера – Крылова или параметры Родрига –
Гамильтона, а также ряд других [3].
В настоящее время для задач навигации и ориентации подвижных
объектов, как правило, используются так называемые инерциальные
измерительные блоки (ИИБ). В состав таких блоков обычно входят по три
ортогонально расположенные ДУС и линейных акселерометра. При этом в
качестве ДУС используются, волоконно-оптические, лазерные или
микромеханические гироскопы.
С целью экспериментальной проверки алгоритмов системы наведения и
стабилизации вооружения ЛБМ [1, 2], а также влияния погрешностей
инерциального измерительного блока (ИИБ) на микромеханических гироскопах
на точность определения параметров ориентации разработана физическая
модель боевого модуля ЛБМ с цифровым микропроцессорным блоком
управления.
Литература:
1. Беляев С. Н. Моделирование работы стабилизатора вооружения легкобронированной
боевой машины, построенного на основе бесплатформенной инерциальной системы /
С. Н. Беляев // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2008. – № 46. – С. 40–45. 2. Беляев С. Н., Истомин А. Е.
Оптимизация параметров регулятора системы наведения и стабилизации вооружения
легкобронированной машины / С. Н. Беляев, А. Е. Истомин // Механіка та машинобудування
// Науково-технічний журнал. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - №1. – С. 198–204. 3.
Анучин О. Н. Интегрированные системы ориентации и навигации для морских подвижных
объектов / Анучин О. Н., Емельянцев Г. И. – СПб., 1999. – 357 с.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ И КОНТАКТНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ШТАМПОВОЙ ОСНАСТКИ
Ищенко О.А.
Таврийский государственный агротехнологический университет,
г. Мелитополь
Развитие современного машиностроения немыслимо без активного
продвижения прогрессивных технологий, оборудования, оснастки и
инструмента. В частности, одной из доминирующих тенденций является
применение технологий обработки материалов давлением. Действительно, эти
технологии являются по своей природе чрезвычайно эффективными, т.к.
позволяют существенно снижать трудоемкость изготовления деталей,
повышать коэффициент использования материала, а также во многих случаях
обходиться без последующей механической обработки, т.е. получать готовые
детали. В то же время одним из узких мест при внедрении данных
технологических процессов является значительная стоимость технологической
оснастки и инструмента.
В частности, для листоштамповочного производства это сопряжено,
например, с изготовлением штампов и режущих элементов. Они должны
обладать высокой точностью и стойкостью. С этой целью все большее
применение получает обратимая переналаживаемая оснастка. Она состоит из
основного блока и сменного переналаживаемого пакета. Этим самым
повышается оперативность и снижается стоимость технологической
подготовки производства новых изделий, что особенно важно в условиях
превалирующих тенденций снижения серийности машиностроительного
производства. При этом повышенные требования к точности и стойкости
переналаживаемых штампов требует разработки адекватных, точных и
экономичных (с точки зрения потребляемых вычислительных ресурсов)
математических и численных моделей и методов расчета проектнотехнологических параметров проектируемых штампов по критериям прочности
и жесткости. Это формирует актуальную и важную научно-практическую
задачу разработки новых, более адекватных, точных и оперативных моделей и
методов расчета проектно-технологических параметров элементов штамповой
оснастки (ЭШО) по критериям обеспечения прочности и жесткости. Решение
данной задачи на примере штампов для вырубки-пробивки листового
материала составляет направление, описанное в данной работе.
Для определения характеристик стойкости ЭШО и точности выполнения
технологических операций штамповки необходимо исследовать НДС
элементов штампов. При этом наиболее проблемными являются два фактора.
Во-первых, в традиционных математических моделях, а также в ходе
численного моделирования, например, с привлечением CAE типа ANSYS,
отсутствуют механизмы прямой интеграции всего множества варьируемых и
контролируемых параметров. Во-вторых, важно промоделировать, причем по
возможности как можно более адекватно и точно, множественные контактные
взаимодействия элементов штампов между собой эти задачи и были решены в
работе.
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КОМПЛЕКСНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ
ЭЛЕМЕНТОВ ШТАМПОВ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Ищенко О.А.1, Демина Н.А.1, Назарова О.П.1, Кротенко Г.А.2
1
Таврийский государственный агротехнологический университет,
г. Мелитополь,
2
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Во многих работах исследуется напряженно-деформированное состояние
(НДС) элементов разделительных штампов. При этом расчетные схемы
элементов исследованных штампов строятся либо на основе выделения
отдельных деталей штампов (в данном случае действие остальных заменяется
соответствующими граничными условиями и усилиями нагружения), либо на
основе исследования отдельные групп деталей. Например, в некоторых работах
использованы "изолированные" расчетные схемы (то есть НДС исследуется для
отдельно взятых матриц, базовых плит, съемников и т. д.). В некоторых –
строятся низкоуровневые расчетные схемы, объединяющие условиями
контактного сопряжения только 2÷3 соседние детали (например, матрицу и
пуансон, взаимодействующие через штампуемый материал или нижнюю
базовую плиту штампа в контакте с подштамповой плитой пресса). В то же
время разделительный штамп характеризуется как раз комплексным
взаимодействием всех деталей и сборок. В связи с этим актуальной задачей
является разработка комплексных расчетных схем элементов штампов для
разделительных операций, которые интегрируют в себе все их основные
сопрягаемые детали и узлы. На решение этой задачи направлена данная работа.
Рассмотрен новый подход к формированию комплексных расчетных схем
элементов разделительных штампов, базирующийся на системном анализе
технологических систем "пресс – штамп – режущие части – заготовка". В отличие
от подсистемы самого нижнего уровня, предлагается рассмотреть систему
среднего уровня. В этой подсистеме присутствуют все основные элементы,
обеспечивающие рабочий процесс штамповки, базирование и взаимное
относительное движение частей штампов. Для формирования комплексных
расчетных схем исследуем основные элементы разделительного штампа,
вступающие в силовое взаимодействие. В силу деформирования нижней базовой
плиты штампа колонки, в них запрессованные или соединенные при помощи
склеивания (например, заливкой зазора между колонкой и плитой эпоксидным
компаундом или иным твердеющим составом), деформируются, вступая в верхней
части в зоне направляющих отверстий в контактное сопряжение с верхней базовой
плитой. Во время такого взаимодействия возникают нормальные и касательные (от
трения) усилия, включаемые в силовые потоки в технологической подсистеме "стол
пресса – блок штампа – пакет – заготовка". Одновременно ответные усилия
оказывают обратное воздействие на нижнюю базовую плиту. Таким образом,
точный расчет этих усилий возможен только на основе анализа контактного
взаимодействия, в которое опосредованно вовлечены не только соседние,
непосредственно механически сопрягаемые, но и удаленные друг от друга
элементы штампов.
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
ЭЛЕМЕНТОВ ШТАМПОВОЙ ОСНАСТКИ
1
Ищенко О.А , Ткачук А.В.2, Саверская М.С.2, Салманов Д.О.2, Кротенко Г.А.2
1
Таврийский государственный агротехнологический университет,
г. Мелитополь,
2
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе описана комплексная модель напряженно-деформированного
состояния элементов штамповой оснастки (ЭШО). Получены результаты,
позволяющие обосновать следующие особенности и закономерности.
1. Для обеспечения возможности вариативности геометрических и
численных моделей ЭШО интегрирован и адаптирован подход с применением
метода обобщенного параметрического моделирования. Этим самым
обеспечивается, в отличие от традиционных подходов, бесконфликтное
построение моделей ЭШО в широком диапазоне варьирования их проектнотехнологических параметров.
2. Разработан алгоритм повышения точности и оперативности численных
исследований напряженно-деформированного состояния ЭШО оснастки за счет
обоснования дифференцированного назначения условий контактного сопряжения
при наличии множественных контактов деталей штампов. Этим самым
обеспечивается, в отличие от традиционных подходов, возможность проведения
многовариантных численных исследований ЭШО на этапах проектирования
параллельно с остальными работами.
3. Созданный специализированный программно-модельный комплекс
отличается от известных гибкой модульной структурой, сочетающей, с одной
стороны, развитые средства геометрического и конечно-элементного
моделирования универсальных CAD/CAM/CAE–систем, с одной стороны, и
нацеленность на объект – элемент штамповой оснастки – за счет
специализированных программных модулей, – с другой. Благодаря такой
структуре удается получить новое качество исследований – бесконфликтное
оперирование с большими объемами информации. Кроме того, перенацеливание
на новый объект исследований, в отличие от универсальных или специальных
CAD/CAM/CAE, требует доработки только отдельных модулей. Также новой
отличительной особенностью созданного специализированного программномодельного комплекса является наличие пополняемой базы данных, которая
аккумулирует результаты предшествующих исследований, в еще большей степени
повышает оперативность расчетов и снижает их объем, а также создает
предпосылки для построения экспертных систем и баз знаний по обоснованию
проектных решений элементов штамповой оснастки по критериям стойкости,
прочности, жесткости и точности выполнения технологических операций.
4. В работе представлен подход к созданию комплексных расчетных схем
ЭШО. Они отличаются от традиционных расчетных схем включений в единую
интегрированную расчетную схему всех основных элементов разделительных
штампов, причем с учетом их контактного взаимодействия: значения контактных
давлений определяются в ходе решения, контактной задачи, а не задаются заранее
известными.
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АНАЛИЗ КОСВЕННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ВЫБРОСОВ
ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ С ОТРАБОТАВШИМИ ГАЗАМИ ДИЗЕЛЕЙ
Каслин А.И., Поливянчук А.П.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Среднеэксплуатационный выброс твердых частиц (ТЧ) является одним из
основных нормируемых показателей дизелей. Это обусловлено высокой
токсичностью, канцерогенной и мутагенной опасностью ТЧ, что характеризуется
высоким значением показателя относительной агрессивности данного
вещества, равным 200. С момента вступления в силу норм EURO (1993 г.) по
сегодняшний день допустимый уровень среднеэксплуатационного выброса ТЧ
автомобильных дизелей снизился в 72 раза – с 0,36 до 0,005 г/кВт∙ч.
В настоящее время для контроля ТЧ используется стандартный
гравиметрический метод измерений, предусматривающий использование
высокоточного дорогостоящего оборудования – разбавляющего туннеля,
стоимость которого составляет 100…200 тыс. дол. США. Отечественное
двигателестроение испытывает высокую потребность в туннелях, однако, ввиду
их высокой стоимости, приобретение данного оборудования затруднительно.
Альтернативой гравиметрическому методу измерений являются более
дешевые, менее трудоемкие косвенные методы анализа, позволяющие
оценивать содержание ТЧ в отработавших газах (ОГ) дизелей с помощью
расчетных зависимостей, учитывающих связь концентрации ТЧ (Сpt) c другими
показателями ОГ и топлива. К таким методам, в частности, относятся:
– метод определения Сpt по показателю дымности (оптической
непрозрачности) ОГ, N (%) с использованием зависимости немецкой
организации MIRA (The Motor Industry Research Association); погрешности
данного метода на отдельных режимах испытаний могут достигать 39 %;
– метод расчета величины Сpt по значениям показателя N и концентрации
газообразных углеводородов (СН), разработанный проф. Парсадановым И.В. на
основе результатов испытаний дизеля СМД-31;
– метод определения Сpt по значениям показателя N, концентрации
суммарных углеводородов (СHΣ) и содержания серы в топливе (Sfuel) по
формуле, полученной проф. Кульчицким А.Р.
В настоящее время научная задача разработки более совершенных
косвенных методов оценки содержания ТЧ в ОГ дизелей имеет высокую
актуальность и требует решения.
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ФУНКЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
ПРОЦЕСУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК
З ПОРШНЕВИМ ДВЗ
Кондратенко О.М.
Національний університет цивільного захисту України, м. Харків
Формалізація вирішення задачі створення системи управління екологічною безпекою (СУЕБ) процесу експлуатації енергетичних установок (ЕУ) з поршневим ДВЗ як важливого і невід’ємного етапу створення методологічних основ
процесу забезпечення певного рівня екологічної безпеки (ЕБ) передбачає описання вербальними формулами функцій як самої СУЕБ, так і окремих складових її
структури [1].
Функція такої СУЕБ полягає у створенні екологічно безпечного процесу
оброблення відходів і полютантів, джерелом яких є поршневий ДВЗ, з можливістю отримання продукції цільового призначення.
Форму функції усієї СУЕБ, а також будь-якого її компонента, можливо
формалізувати у вигляді вербально-логічної формули, що відображає взаємодію
трьох компонентів і має такий вигляд [1]:
Fij = (A, B, C).
Тут під застосованими позначеннями слід розуміти таке: А – дія системи (компонента), що спричиняє необхідний результат; В – найменування об’єкта, на
який спрямована дія; С – формулювання особливих умов і обмежень, за яких
виконується дія системи (компонента); і – номер рівня СУЕБ; j – номер структурного елемента рівня СУЕБ.
Тоді ця функція для СУЕБ, що розглядається являє собою таке:
F (система забезпечення екологічної безпеки) =
= [показники екологічної безпеки (А)
технологічного процесу
вилучення і оброблення відходів й полютантів,
джерелом яких є поршневий ДВЗ (В),
за раціональними організаційнотехнічними параметрами
із застосуванням нових або вдосконалених
технологій забезпечення екологічної безпеки (С)].
Література:
1. Сучасні способи підвищення екологічної безпеки експлуатації енергетичних установок: монографія [Текст] / С.О. Вамболь, О.П. Строков, В.В. Вамболь, О.М. Кондратенко. –
Х.: Стиль-Издат (ФОП Бровін О.В.), 2015. – 212 с.
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ІНТЕРАКТИВНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Коноваленко О.Є. 1, Брусенцев В.О.2
1
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2
Харківська державна академія культури, м. Харків
Використання сучасних інтерактивних технологій у викладанні предметів
дозволяє підвищити наочність і ергономіку сприйняття навчального матеріалу,
що позитивно позначається на навчальній мотивації та ефективності навчання.
Інтерактивні технології збагачують процес навчання, залучаючи в процес
сприйняття навчальної інформації більшість чуттєвих компонент учня.
Інтерактивні мультимедіа-технології інтегрують у собі потужні розподілені
освітні ресурси, вони можуть забезпечити середовище формування і прояв
ключових компетенцій, до яких відносяться в першу чергу інформаційна й
комунікативна. Освітні інформаційні технології відкривають принципово нові
методичні підходи в системі загальної освіти.
При дистанційному навчанні суб’єктами в інтерактивній взаємодії будуть
виступати викладачі та студенти, а засобами здійснення подібної взаємодії –
електронна пошта, телеконференції, діалоги в режимі реального часу і т. д. До
освітніх технологій, найбільш пристосованих для використання у
дистанційному навчанні, відносяться: відео-лекції; мультимедіа-лекції і
лабораторні практикуми; електронні мультимедійні підручники; комп’ютерні
навчальні і тестуючі системи; імітаційні моделі і комп’ютерні тренажери;
консультації та тести з використанням телекомунікаційних засобів;
відеоконференції.
Використання інтерактивних форм у процесі навчання, як показує
практика, знімає нервове навантаження учнів, дає можливість змінювати форми
діяльності, переключати увагу на вузлові питання теми занять. Інтерактивні
технології в сукупності з інтерактивним програмним забезпеченням дозволяють
реалізувати якісно нову ефективну модель викладання навчальних дисциплін, а
сучасні інтерактивні дошки, що з’явилися в освітніх установах, є технічним
інструментом для реалізації ефективної моделі електронного навчання.
Використання інформаційних та мультимедійних технологій є однією з
найважливіших умов для проведення занять в інтерактивній формі і передбачає
використання мультимедійних засобів, комп’ютерної техніки, інтерактивних
дошок і мережних освітніх інформаційних ресурсів. Мультимедіа-комплекс
апаратних і програмних засобів комп’ютера дозволяє об’єднувати інформацію,
подану в різних формах (текст, графіка, звук, відео, анімація), і працювати з
ним у інтерактивному режимі.
Застосування новітніх технологій у навчанні підвищує наочність,
полегшує сприйняття матеріалу. Це сприятливо впливає на мотивацію учнів та
загальну ефективність освітнього процесу.
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ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 3D - МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧОГО
ПРОЦЕСУ ДВОТАКТНОГО ДВИГУНА ІЗ ІСКРОВИМ
ЗАПАЛЮВАННЯМ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ДАНИМИ
Корогодський В.А.1, Воропаєв Є.П.2
1
Український державний університет залізничного транспорт, г. Харків,
2
ВАТ «Мотор Січ», Запоріжжя
Застосування тривимірних газодинамічних моделей при проектуванні і
доведенні поршневих двигунів внутрішнього згоряння дозволяє вибрати
раціональну компоновку газоповітряного тракту, що сприяє підвищенню
показників газообміну, і відповідно підвищення ефективних показників
двигуна.
Для достовірності результати розрахунків двотактного двигуна з
кривошипно-камерною продувкою порівнювалися з експериментальними
даними, що дозволило оцінити адекватність моделювання робочого процесу
двигуна з зовнішнім сумішоутворенням.
У запропонованій моделі двигун представлений як єдина система,
розрахункова область якого включає в себе всі елементи газоповітряного
тракту: впускний патрубок, кривошипну камеру, перепускні канали, циліндр,
випускний патрубок. У прикладній програмі реалізований розрахунок
замкнутого робочого циклу з виходом на повторюваність робочих циклів.
В результаті порівняння результатів 3D - моделювання робочого процесу
з експериментальними даними встановлено, що розбіжність між показниками
газообміну складає до 15%, а ефективних показників - до 5%.
Подальший розвиток математичної моделі доцільно проводити в напрямку
підвищення точності моделювання турбулентного руху робочого тіла, що
складається з повітря, палива і відпрацьованих газів.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ В ДВИГАТЕЛЕ С
ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ
ВПРЫСКИВАНИИ ТОПЛИВА
Корогодский В.А., Стеценко О.Н.
Украинский государственный университет железнодорожного
транспорта, г. Харьков
Применение непосредственного впрыска топлива в цилиндр двигателя с
искровым зажиганием позволяет снизить расход топлива и сократить выбросы
вредных веществ с отработавшими газами.
Проведено
математическое
моделирование
процесса
сгорания
расслоенного топливно-воздушного заряда при работе двухтактного двигателя
с искровым зажиганием на частичных нагрузках. В основу термодинамической
модели положен метод объёмного баланса, предложенный Н.М. Глаголевым.
Математическая модель процесса сгорания расслоенного топливновоздушного заряда учитывает в надпоршневом объеме двигателя с искровым
зажиганием на момент начала сгорания образование трёх зон: топливновоздушной смеси, воздуха и продуктов сгорания. Зона топливно-воздушной
смеси разделена фронтом пламени с зоной продуктов сгорания. Зона воздуха
условно разделена тонкой линией с зоной топливно-воздушной смеси. В
каждой зоне определяются локальные значения температур, расчетные
значения давлений принимаются одинаковыми во всех зонах надпоршневого
объема. При окончании процесса сгорания объём зоны топливно-воздушной
смеси принимается равным нулю, а зона продуктов сгорания перемешивается с
зоной воздуха и далее, при расширении, определяется значение средней
температуры в цилиндре двигателя.
Процесс сгорания рассчитывается по методике И.И. Вибе.
Определение температур по зонам в трёхзонной модели производится с
учётом подвода теплоты от фронта пламени, теплообмена между зонами и
отвода теплоты в стенки надпоршневого объема.
С увеличением цикловой подачи непосредственно впрыскиваемого
топлива и повышением нагрузки, на момент зажигания увеличивается зона
топливно-воздушной смеси и уменьшается зона воздуха. На режимах близких к
максимальной нагрузке частицы топлива и воздуха равномерно
перемешиваются между собой, образуя однородную топливно-воздушную
смесь, которая занимает весь надпоршневой объём двигателя.
Предложенная термодинамическая модель процесса сгорания позволяет
определить параметры состояния рабочего тела по зонам топливно-воздушной
смеси, воздуха и продуктов сгорания на режимах частичных нагрузок при
расслоении топливно-воздушного заряда. Также модель процесса сгорания
позволяет определить параметры рабочего тела в зоне топливно-воздушной
смеси и зоне продуктов сгорания при организации гомогенного состава
топливно-воздушной смеси по всему надпоршневому объёму на режимах
максимальных нагрузок.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАССЫ
ЭЛЕМЕНТОВ В ВИБРОУДАРНЫХ СИСТЕМАХ:
МОДЕЛИ И ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Костенко Ю.В., Крылюк Б.И., Шинкин Д.Г., Матвиенко Ю. И.,
Кохановская О.В., Дзюба Ю. С., Красиков Р. В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Виброударные машины достаточно широко используются в настоящее время.
Для их анализа обычно используют расчетную модель в виде двухмассовой системы.
Решение для системы уравнений ищется путем интегрирования системы
дифференциальных уравнений движения. Контактная сила ударного взаимодействия
обычно представляется в виде зависимости от относительной скорости и величины
взаимного сближения (внедрения друг в друга) двух взаимодействующих тел. В
большинстве случаев параметры системы – массы тел, жесткости связей, вязкости
представляются как постоянные в ходе интегрирования разрешающей системы
уравнений. Такая постановка для случая, когда один из элементов системы имеет
изменяемую массу, является упрощением, которое позволяет сделать описания
процессов менее громоздкими и сложными, но при этом увеличивает степень
несоответствия между моделью и реальным объектом. Это означает, что по
результатам такого поиска можно получить характер динамического процесса лишь
для какого-то конкретного набора параметров, который соответствует определенному
моменту времени, а не всему временному промежутку. В случае малого изменения
параметра влияние может быть несущественным, и пренебрежение им является
допустимым, однако для случаев, когда параметры меняются значительным образом,
их целесообразно учитывать для обеспечения адекватности и точности результатов.
В работе предлагается подход для описания характера изменения массы в
зависимости от количества диссипированной энергии. При этом вводится
коэффициент, определяемый из экспериментов (отражает физико-механические
свойства материала кома и условия его изготовления). Он вводится как усреднённая
постоянная для всего процесса взаимодействия, но, как можно предположить,
сопротивляемость материала кома к разрушению может изменяется со временем. В
результате можно задавать различную сопротивляемость разрушению для различных
этапов выбивки (большая часть массы технологического груза утрачивается в начале
или в конце технологического процесса).
Было проведено сравнение временных распределений для перемещений
корпуса виброударной машины при разных характерах изменения массы
(постоянная масса и линейно изменяемая, зависящая от времени; постоянная
масса и изменяемая, зависящая от диссипированной энергии) По результатам
сравнений временных распределений для перемещений можно заключить, что
различия являются незначительными ввиду достаточной длительности
рассматриваемого процесса и плавности убывания массы. Ввиду этого характер
изменения массы может быть представлен в ряде случаев для упрощения в
линейном виде.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФІГУРАЦІЙ МАГНІТОПРОВОДУ
ЛІНІЙНОГО ДВИГУНА ДЛЯ СИСТЕМИ НАХИЛУ КУЗОВІВ
ШВИДКІСНИХ ПОЇЗДІВ
Крівякін Г.В., Афанасьєва О.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Задля підтвердження раніш отриманих авторами закономірностей впливу
геометричних та електрофізичних параметрів лінійного двигуна на його робочі
властивості було проведено розрахунки картин розподілу магнітних полів
двигуна базової конструкції та двигуна двосторонньої дії полегшеної
конструкції, які приведено на рис.1.

Зазор 100 мм
Зазор 0 мм
Базовий двигун

Зазор 140 мм
Зазор 0 мм
Реверсивний двигун

Рис.1 Картини розподілу магнітних полів
Аналіз розрахунків дозволив зробити наступні висновки. Із зменшенням
робочого зазору у двигуні базової конструкції, починаючи з величини близько
30 мм, відбувається різке зростання магнітного потоку через нижній торець
якоря та значення індукції у якорі і, як наслідок, зростає сила тяги. Цей фактор і
зумовлює суттєву невідповідність тягової характеристики навантажувальній.
У двигуна реверсивної конструкції конфігурація магнітопроводу в
частині торцевого ярма, розподілу обмотки з елементом із немагнітного
матеріалу, що розділяє її на дві частини, а також раціонально підібране
співвідношення довжин якоря та обмотки призвели до того, що більша частина
магнітного потоку замикається через бічну поверхню якоря і рівномірно
розподіляється уздовж неї. А отже, сила тяги цього двигуна не має різких змін і
форма тягової характеристики наближується до навантажувальної.
Таким чином, ми підтверджуємо раніш отримані висновки про вплив на
тягову характеристику лінійного двигуна торцевого упора статора, а також
співвідношення довжин якоря і обмотки.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДУГОСТАТОРНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО
ДВИГУНА З КОРОТКОЗАМКНЕНИМ РОТОРОМ
Куравська Н.М.
Харківський університет Повітряних Сил імені І. Кожедуба, м. Харків
Для отримання потрібних значень швидкості обертання антен мобільних
радіолокаційних станцій на базі колісних транспортних засобів, частіше за все,
привідний асинхронний електричний двигун з короткозамкненим ротором
об’єднують з механічною передачею (редуктором). Редуктор змінює кутову
частоту  та моменти обертання M.
Використання механічної передачі, іноді називаємої контактним
приводом приводить до значного зносу вала, фрикціонних муфт та
підшипників, вимагає підвищення номінальної та пускової потужності
електричного двигуна. Кардинальне вирішення всіх проблем, пов’язаних в
використанням механічної передачі, полягає в відмові від використання
редуктора й створення відповідного безконтактного привода лише на базі
асинхронного електричного двигуна з короткозамкненим ротором. Спроби
створення безконтактного привода з асинхронним двигуном з круглим
статором не дали позитивного результата тому, що у електричних двигунів з
таким статором при невеликий частоті обертання потрібно мати велику
кількість котушок обмоток, що знижує надійність. Такі електричні машини
мають низький коефіцієнт корисної дії та низький коефіцієнт потужності,
ускладнюються вирішення питань їх охолодження.
У асинхронному двигуні є можливість отримання малих значень кутових
частот обертання, потрібних, наприклад, для приводу антен радіолокаційних
станцій, якщо виконати статор не круговим, а дуговим. Уявлення про дуговий
статор можливо отримати якщо умовно розімкнути круговий статор й
розвертати його в дуги зростаючого радіуса r1 , r2 до отримання центрального
кута  .
З’ясування процесів, які відбуваються в двигунах з дуговим статором, є
важливою та актуальною науково - технічною задачею, практична значущість
якої зростає, виходячи з необхідності створення безредукторного привода
перспективних радіолокаційних станцій.
В доповіді обґрунтовується отримані аналітичні співвідношення, які
дозволять здійснювати оцінювання можливостей, пов’язаних з використанням
дугостаторних електричних машин, та обґрунтувати конструктивні рішення, які
дають змогу більш повно та краще реалізувати певні переваги таких
електричних машин. Так в інших джерелах не розглядались питання, пов’язані
з вивченням особливостей роботи дугостаторних електричних машин в
динамічних режимах роботи, наприклад, в процесах їх пуску та регулювання
частоти обертання, тобто в таких режимах роботи, коли для з’ясування
динамічних змін напруг, струмів та потокозчеплень потрібно використовувати
диференціальні рівняння, що описують електромагнітні та електромеханічні
перехідні процеси. Дозволяє в доведенні можливості отримання явища
електромагнітної редукції й обґрунтуванні рівнянь, що описують перехідні
процеси в дугостаторних електричних машинах.
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ОПТИМАЛЬНІ РЕЖИМИ РОБОТИ ТЯГОВОГО ПРИВОДУ НА ОСНОВІ
СИНХРОННОГО ТЯГОВОГО ДВИГУНА ЗІ ЗБУДЖЕННЯМ ВІД
ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ
Любарський Б.Г., Нурієв Р.Ш., Белевцов В.В., Лелюк Б.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі розглянуті питання оптимізація режимів роботи тягового
приводу мотор-вагонного рухомого складу з синхронним тяговим приводом.
В роботі запропонований проект нового електропоїзда, та прийнята
концепція розподіленої тяги. Обрано тяговий електропривод на основі
асинхронних тягових двигунів. В якості базової моделі рухомого складу
обраний дизель-поїзд з електричною передачею потужності, виробництва ХК
«Луганськтепловоз» ДЕЛ02. Режим однократної широтно-імпульсної модуляції
характеризується значною зоною, в якій не було знайдено рішення, що
обумовлене неможливістю регулювання напруги в цьому режимі. ККД приводу
в режимі однократної широтно-імпульсноюї модуляції знаходиться у вузькій
зоні, при максимально великих значеннях потужності електромеханічне
перетворення, і вище за ККД при просторово-векторній широтно-імпульсній
модуляції,
що
обумовлене
більш
високою
напругою
живлення
електромеханічного перетворення. Встановлено, що збільшення максимальної
швидкості руху з 50 до 140 км/ч приводить до зростання витрати енергії, що
обумовлене зростанням опору руху рухомого складу. Згідно відносного
показника ефективності кращим рішенням є застосування електропоїзда з
максимальною швидкістю руху.
З метою визначення ККД для руху поїзда при різних швидкостях, на
певному відрізку шляху, проведена оптимізація режимів роботи тягового
приводу мотор-вагонного рухомого складу з синхронним тяговим приводом.
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ОПТИМАЛЬНІ РЕЖИМИ РОБОТИ ТЯГОВОГО ПРИВОДУ НА ОСНОВІ
АСИНХРОННОГО ТЯГОВОГО ДВИГУНА
Любарський Б.Г., Петренко О.М., Нурієв Р.Ш.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі розглянуті питання оптимізація режимів роботи тягового
приводу мотор-вагонного рухомого складу з асинхронним тяговим приводом.
В роботі обраний дизель-поїзд з електричною передачею потужності
виробництва ХК «Луганськтепловоз» ДЕЛ02. Порівняння приведених кривих
дозволило укласти, що ККД електромеханічний перетворювач з просторововекторною широтно-імпульсною модуляцією до частоти обертання
400..500
об/хв. Вище, ніж ККД електромеханічний перетворювач з однократною
широтно-імпульсною модуляцією. Встановлено, що для малих швидкостей
руху електрорухомого складу (малих частот обертання двигуна) доцільна
робота тягового приводу в режимі просторово-векторної широтно-імпульсної
модуляції, а далі із зростанням частоти обертання – в режимі однократної
широтно-імпульсної модуляції. Доведено, що збільшення максимальної
швидкості руху з 110 до 140 км/ч приводить не тільки до збільшення середньої
швидкості руху електропоїзда, але і до зменшення витрати енергії з 19,72 кВт∙ч
до 18,98 кВт∙ч, що обумовлене, роботою приводу в режимах з великим
значенням ККД. Таким чином, для розглянутого прикладу електропоїзду є
максимальна швидкість 140 км/год.
З метою визначення ККД для руху поїзда при різних швидкостях, на
певному відрізку шляху, проведена оптимізація режимів роботи тягового
приводу мотор-вагонного рухомого складу з асинхронним тяговим приводом.
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СЛОЖНЫХ
СВАРНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТОНКОСТЕННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
1
Малакей А.Н. , Рикунов О.Н.2, Шаталов О.Е.3, Головченко В.И.4,
Ткачук А.В.5, Борисенко С.В.5, Киричук Д.В.5
1
ГП «Завод им. Малышева», 2Национальная академия Национальной
гвардии Украины, г. Харьков,
3
НАСВ имени гетмана Петра Сагайдачного, г. Львов,
4
НТК ЧАО «АзовЭлектроСталь», г. Мариуполь,
5
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Широкий класс ответственных элементов машин, сооружений и
оборудования представляет собой сложные сварные пространственные
тонкостенные конструкции. Это, например, емкости для хранения и перевозки
топлива, газа или нефтепродуктов, рамы ветроэнергетических установок большой
единичной мощности, бронекорпуса легкобронированных машин, силовые
элементы кранов и перегружателей и т.п. Основным объединяющим проблемным
вопросом для этих конструкций является их сложная геометрическая форма в
целом, а также сложная форма и большое количество отдельных фрагментов,
сваркой которых образуется единый конструктив. Соответственно, при проектных
исследованиях данных объектов требуется обосновать их конструктивные схемы и
параметры, которые обеспечивают как общую прочность, так и прочность
материала сварных швов. Это составляет содержание актуальной и важной научнопрактической задачи, решение которой – цель и содержание данной работы.
Исходя из того, что материал свариваемых фрагментов и материал
сварочного шва имеют близкие физико-механические, но сильно отличающиеся
механические свойства, для решения поставленной задачи предлагается
следующий подход. Задача решается в два этапа. На первом этапе строится
конечно-элементная модель (КЭМ) объекта, однородная по свойствам материала.
Это означает, что внутренние границы конечных элементов (КЭ) могут быть
произвольными, в т. ч. – пересекающими сварной шов или его часть.
Соответственно,
можно
производить
моделирование
напряженнодеформированного состояния на основе тонкостенных 2D или 1D конструктивов,
т.е. с применением КЭ типа Shell или Beam. Благодаря такому подходу удается
резко снизить размерность создаваемой КЭМ исследуемого объекта и,
соответственно, сроки и стоимость проектных исследований. Но, учитывая наличие
сварных швов, на втором этапе оценка прочностных характеристик проводится
раздельно для основного материала и материала сварных швов. Естественно, что
при этом предполагается, что и основной материал детали, и материал сварного
шва находятся в пределах упругой деформации. Для практических случаев это
приводит к требованию выполнения ограничения на уровни напряжений в этих
частях конструкции. В итоге, применяя предложенный подход, а именно объединяя
в «монолит» исследуемый объект на первом этапе и «сепарируя» – на втором,
получаем значительную экономию времени численных исследований при
сохранении их приемлемой точности.
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ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ ТЯГОВИХ ПРИВОДІВ
РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ
Маслієв В. Г.
Національнийтехнічнийуніверситет
«Харківськийполітехнічнийінститут», м. Харків
На данийчас підвищення надійності роботи тягових приводів рухомого
складу залізниць відбувається під впливом наступних факторів.
1. Створення гнучких автоматизованих виробництв дозволило збільшити
ступінь точності та складності габаритних деталей, які виготовляються методом
механічної обробки, що дозволило скоротити обсяг необхідного регулювання за
місцем при монтажі.
2. Об'єднання виробництв рухомого складу у великі глобалізовані
корпорації дозволило використовувати у виробництві деталей приводу усі
сучаснітехнології, та підвищило вимоги до спрощення монтажу приводу.
3. Впровадження безколекторних тягових електродвигунів (асинхронних,
синхронних, синхронних з постійними магнітами, індукторних) дозволило
знизити масу тягового електродвигуна і пом’якшити вимоги до його
віброзахисту. Це призвело до перегляду раніше сформованих критеріїв вибору
класу приводів для різних умов, а також до відродження зацікавленості до
конструктивних схем, які визнавалися занадто складними.
4.Широке
впровадження
автоматизованого
проектування
та
математичного моделювання динаміки екіпажів і напруженого стану деталей
приводів дозволило зменшити матеріалоємність та проектувати механізми
приводів за ускладненими розрахунковими схемами.
Новітні комп’ютерні технології виготовлення деталей приводів призвели
до того, що в ряді випадків вимогам замовника, виробника і споживача на часі
почали задовольняти консервативні технічні рішення, елементи яких з’явилися
в 30-50-і роки 20 століття Прикладом вдосконалення традиційної схеми може
служити тяговий редуктор для високошвидкісного поїзда ICE3. Було
поставлено завдання – суттєво знизити рівень шуму. Цього вдалося досягти
збільшенням коефіцієнта перекриття в зубчастому зачепленні. Корпус
редуктора був виготовлений із алюмінієвих сплавів. Форма корпусу редуктора
забезпечила високу його жорсткість. У розрахунках профілю зубців шестерні
враховували можливі деформації корпусу редуктора, які зумовлені впливом
крутного моменту. Дослідження міцності та деформацій проведено методом
кінцевих елементів. При розрахунку кронштейна траверси враховувалися
ударні навантаження, що виникають в режими короткого замикання ТЕД.
Досягнуто більша інтеграція тягового електродвигуна з іншими елементами
приводу, зокрема з тяговим редуктором. Прикладом такого рішення може
служити опорно-осьовий тяговий привод електровоза EG3100 виробництва
фірми Сіменс.

207

ФОРМУВАННЯ ЗАДАЧ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ОСОБЛИВИХ
РЕЖИМІВ РОБОТИ ГОМТ НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
ТРАКТОРУ
Мітцель М. О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Досягти економічного ефекту та реалізувати в повному обсязі переваги
двопотокової ГОМТ можливо лише за умови достатньо високого ККД
трансмісії, близького до ККД механічної, що перемикається під
навантаженням. Розміщення агротехнічних швидкостей основних енергоємних
сільськогосподарських операцій (оранки, культивації, дискування та ін.) в зонах
найвищого ККД ще на етапі обґрунтування кінематичної схеми дозволить
покращити техніко-економічні показники трактору. Проте, для ГОМТ типу з
диференціалом "на виході" зони максимального ККД знаходяться в області
нульового ККД ГОП (особливих зон), для яких характерні сплески тиску та
специфічний розподіл потоків потужності в замкнутому контурі.
Дослідження розподілу потоків потужності, процесів, що протікають в
особливій зоні роботи ГОП в складі ГОМТ, визначення причин входу та виходу
в особливі зони, її ширини в залежності від моменту опору на вихідному валу,
та розробка математичного апарату для комплексного аналізу роботи трактора
в агрегаті з навісним обладнанням в особливій зоні, як в процесі розгону,
сталого руху та гальмування є дійсно актуальним, оскільки направлено на
підвищення надійності безступінчастих ГОМТ та техніко-економічних
показників МТА.
Для досягнення даної мети необхідне вирішення наступних задач:
– аналіз підходів щодо розподілення потоків потужності по гідравлічній
та механічній гілках ГОМТ в районі нульового параметру регулювання ГОП
для різних структурних схем ГОМТ типу з диференціалом "на виході";
– розробка та реалізація математичної моделі особливих зон з
урахуванням явища неодночасної зміни компонентів гідравлічної та механічної
потужності в районі нульового параметру регулювання ГОП;
– викрити закономірності зміни окремо об'ємних, механічних та
загальних втрат в ГОП при її роботі в складі ГОМТ для всіх режимів роботи
включаючи "особливі зони";
– провести теоретичне дослідження впливу робочого об'єму гідромашин,
режиму роботи двигуна на ширину особливої зони і ККД ГОМТ-1С у складі
трактора ХТЗ-21021 на прикладі оранки та культивації;
– розробити методику та провести стендові випробування з метою
підтвердження взаємозв'язку параметрів ГОМТ та ідентифікації "особливих
зон";
–
на
основі
результатів
математичного
моделювання
та
експериментальних досліджень особливих зон виробити рекомендації, щодо
проектування тракторних ГОМТ типу з "диференціалом на виході".
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РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕТОДИКА
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО СТАНУ ПОРШНЯ В
ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСАХ НАВАНТАЖЕНЬ ДВИГУНА
Нестеренко І.О., Пильов В.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Робота більшості двигунів внутрішнього згоряння характеризується
значною кількістю режимів експлуатації, що визначаються частотою обертання
колінчастого валу та рівнем навантаження, а також частотою змін певних
режимів. Всі ці фактори впливають на ресурсну міцність елементів конструкції.
Відповідно, нестаціонарність режимів експлуатації двигуна враховують при
прогнозуванні ресурсу кромки камери згоряння (КЗ) поршня. Вихідними
даними для розрахунків тут є температурний стан поршня в означених вище
перехідних процесах.
Для опису нестаціонарного температурного стану поршня доцільним є
застосування традиційного підходу – використання керуючих функцій
граничних умов теплообміну. Однак, їх визначення щодо поршнів форсованих
двигунів являє собою достатньо складну наукову задачу.
Проведені нами розрахунки температурного та термонапруженого стану
поршнів форсованих дизелів при різних варіантах спрощеного задання закону
керуючих функцій показали, що в деяких випадках закон зміни термічних
напружень в зоні кромки КЗ поршня стає недостовірним. Для підвищення
достовірності оцінки ресурсної міцності кромки КЗ керуючі функції
запропоновано встановлювати з урахуванням відповідного закону прогріву
поршня в перехідному процесі нестаціонарного навантаження двигуна
t  tK  (tK  tП )e  k

де tП , tK – відповідно температури на початку і в кінці процесу;
k – коефіцієнт прогріву.
Методика прогнозування стаціонарних значень tП , tK є відомою, а
визначення коефіцієнту k пропонується здійснювати на основі обробки
експериментальних даних. Аналіз відомих моделей експлуатації транспортних
двигунів дозволив запропонувати програму експерименту, яка обов’язково
включає перехідні режими з максимальною зміною навантаження при
максимальній частоті обертання КВ, а також одночасну зміну частоти
обертання та навантаження. За додатковий фактор пропонується застосовувати
час перехідного процесу.
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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ДВИГУНА ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМ
ВИПРОБУВАЛЬНИМ ЦИКЛОМ
Осетров О.О., Альохін Д.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Широке використання двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) у світі
обумовило ряд глобальних екологічних та економічних проблем, пов’язаних із
парниковим ефектом, забрудненням навколишнього середовища шкідливими
викидами двигунів, паливно-енергетичною кризою. Тому актуальними є
роботи, присвячені підвищенню паливно-економічних та екологічних
показників ДВЗ.
Відомо, що показники двигуна залежать від режиму його роботи.
Автомобільні двигуни працюють на нестаціонарних режимах швидкісних
характеристик. Тому вкрай важливим є необхідність забезпечення високих
показників цих двигунів в усьому діапазоні експлуатаційних режимів.
Для оцінки впливу експлуатаційних режимів на показники роботи ДВЗ і
автомобіля в цілому
використовують різні випробувальні цикли. В
європейських країнах поширення отримав цикл NEDC, який представляє
собою сукупність чотирьох міських циклів і одного позаміського циклу.
Регламентується поточна швидкість транспортного засобу залежно від часу від
початку випробування. За цим випробувальним циклом як правило проводять
експериментальну оцінку показників двигуна.
Використання математичних моделей процесів у ДВЗ дозволяє проводити
їх всебічні дослідження і комплексну оптимізацію параметрів двигунів. На
кафедрі двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ» розроблено комплексну
математичну модель робочого процесу двигуна з іскровим запалюванням
паливо-повітряної суміші та живленням рідким і газовим паливом довільного
компонентного складу. Означену модель доповнено блоками розрахункової
оцінки впливу параметрів автомобіля і умов руху транспортного засобу на
швидкісний і навантажувальний режими роботи двигуна.
В роботі виконано комплекс розрахункових досліджень впливу
параметрів автомобіля Daewoo Sens на середньоексплуатаційні показники
паливної економічності двигуна і викиди оксиду азоту з його відпрацьованими
газами, оцінені за випробувальним циклом NEDC. Результати розрахунків
показали добре погодження з експериментальними даними.
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ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
СТАЦІОНАРНОГО ГАЗОВОГО ДВИГУНА НА РЕЖИМАХ ЧАСТКОВИХ
НАВАНТАЖЕНЬ
Осетров О.О., Кравченко С.С., Яровий В.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Широке використання двигунів внутрішнього згоряння у світі є однією з
причин погіршення екології навколишнього середовища, парникового ефекту,
виснаження природних родовищ та низки інших глобальних проблем. Одним зі
шляхів вирішення означених проблем є використання альтернативних палив,
зокрема природнього газу.
В Україні накопичений великий досвід створення та надійної експлуатації
стаціонарних газових двигунів 11ГД100М. Ці двигуни мають високі технікоекономічні показники на режимі номінальної потужності. Проте на режимах
часткових навантажень та холостого ходу ефективність роботи двигуна значно
погіршуються, що пов’язано із збільшенням неповноти згоряння природного
газу внаслідок зростання коефіцієнту надлишку повітря α. Покращити
показники двигунів 11ГД100М можливо за рахунок збагачення паливоповітряної суміші на означених режимах, розширення меж запалювання палива
шляхом додавання водню, відключення циклів або циліндрів двигуна.
Для покращення техніко-економічних показників двигунів 11ГД100М в
роботі запропоновано принцип відключення циклів за рахунок припинення
подачі палива до окремих циліндрів при зменшенні навантаження. Принципова
схема реалізації цього способу включає: електронний блок управління,
електромагнітні газові клапани; амперметр та вольтметр вимірювання
потужності генератора; датчики частоти обертання та внутрішньої об’ємної
мертвої точки та інші вимірювальні та регулювальні пристрої.
Відключення потрібної кількості циліндрів здійснюється в залежності від
навантаження на двигун послідовно згідно порядку роботи циліндрів. Означене
сприяє зменшенню нерівномірності роботи колінчастого валу, його крутильних
коливань та покращенню теплового стану циліндро-поршневої групи. За
критерій моменту відключення циклу прийнято забезпечення постійного складу
паливо-повітряної суміші (α=1,8-2,0).
Проведене розрахункове дослідження показало, що використання
системи відключення циліндрів дозволить зменшити витрату палива двигуном
при роботі на режимах 25-50 % Ne в 1,5-2 рази.
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ПРЕИМУЩЕСТВА БЕССТУПЕНЧАТОЙ ГИДРООБЪЕМНОМЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ ГОМТ-1С
Пелипенко Е.С.
Национальный технический университет,
«Харьковский политехнический институт», г.Харьков
– ГОМТ-1С (рис.1) обеспечивает плавное бесступенчатое изменение
скорости и тягового усилия во всем диапазоне рабочих режимов трактора, что
улучшает топливную экономичность, повышает производительность
машинотракторного агрегата, облегчает управление трактором, способствует
более качественному выполнению сельскохозяйственных технологических
операций;
– ГОМТ-1С позволяет трактору
работать в широком скоростном и
тяговом диапазонах как при работе
двигателя в режиме максимальной
эксплуатационной мощности так и в
режиме
минимального
расхода
топлива;
–
ГОМТ-1С
способствует
повышению
надежности
работы
двигателя благодаря демпфирующим
свойствам
рабочей
жидкости
в
гидрообъемной передаче (за счет
определенного
процента
Рис.1 - 3D модель ГОМТ-1С
газосодержания и утечек в щелевых
уплотнениях), в результате чего устраняется жесткая кинематическая связь
ведущих колес машины с двигателем;
–
ГОМТ-1С
обеспечивает
лучшую
тяговую
динамику
машинотракторного агрегата по сравнению со ступенчатыми механическими
трансмиссиями;
– ГОМТ-1С обеспечивает эффективное интегральное торможение
трактора совместно со штатной тормозной системой за счет диссипации
энергии в гидравлической ветви трансмиссии;
– ГОМТ-1С существенно повышает управляемость транспортного
средства так как позволяет изменять в широких пределах тяговое усилие на
ведущих колесах трактора при достаточно малых, приемлемых для тракториста
усилиях на органах управления;
– ГОМТ-1С значительно более легко автоматизируется по сравнению со
ступенчатыми механическими трансмиссиями, что упрощает управление
транспортным средством, облегчает труд тракториста и повышает
эргономичность трактора в целом.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВИСОКОЧАСТОТНОГО
ТЕМПЕРАТУРНОГО СТАНУ ПОРШНЯ
ТЕПЛОВОЗНОГО ДИЗЕЛЯ ТИПУ Д100 ПРИ ЙОГО МОДЕРНІЗАЦІЇ
Пильов В.В., Осетров О.О., Кравченко С.О., Чібісов Д.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Одним з основних критеріїв якості поршневого двигуна внутрішнього
згоряння вважається його питома потужність. Тому розвиток світового
двигунобудування пов’язаний з її постійним підвищенням. Окрім розробки
принципово нових конструкцій, неодмінною інженерною задачею є
модернізація існуючих.
У зв’язку з цим на кафедрі ДВЗ НТУ «ХПІ» вирішується завдання
комплексної модернізації тепловозного дизеля типу Д100 при одночасному
його форсуванні з літрової потужності 13 кВт/л до рівня у 17,5 кВт/л.
На даному етапі досліджень розглядається задача зменшення маси
поршня. При цьому як варіант запропоновано здійснити заміну його матеріалу з
чавуну на алюмінієвий сплав, що має на 60% меншу густину. Для забезпечення
надійної роботи нової конструкції запропоновані наступні заходи:
інтенсифікація масляного охолодження поршня та утворення на його вогневій
поверхні корундового шару, що викликає ефект частково-динамічної
теплоізоляції.
Очікуваний ефект від застосування такої теплоізоляції полягає у
зменшенні як середньої температури основного матеріалу, так і розмаху
високочастотних її коливань, пов’язаних з циклічністю робочого процесу
двигуна. При цьому, ресурсну міцність конструкції потрібно визначати не для
корундової поверхні поршня, що має високі механічні властивості, а для його
основного матеріалу безпосередньо під шаром теплоізоляції.
Для вирішення задачі виконано розрахунки робочого процесу дизеля
10Д100 та його перспективної модифікації. На цій основі встановлено миттєві
значення граничних умов 3-го роду задачі теплопровідності.
Визначення
високочастотного нестаціонарного температурного стану поршня здійснено у
одновимірній постановці.
Встановлено мінімальну товщину корундового покриття, що забезпечує
відсутність коливання температури в основному матеріалі поршня. Згідно
методик розрахунку ресурсної міцності, це забезпечує можливість підвищення
допустимого рівня температури з рівнів середньоциклової поверхневої
температури камер згоряння поршнів відомих працездатних конструкцій на 0,7
розмаху температурного коливання в нетеплоізольованих аналогах.
Задачу вирішено за допомогою розробленого спеціалізованого
програмного забезпечення на основі методу кінцевих різниць.
Подальший напрямок робіт пов’язаний з підвищенням розмірності задачі
теплопровідності поршня і уточненням необхідної інтенсивності його
масляного охолодження при урахуванні моделі експлуатації дизеля.
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АНАЛІЗ ТЕПЛОНАПРУЖЕНОСТІ ПОРШНЯ ВИСОКОФОРСОВАНОГО
ДОСЛІДНОГО ТРАНСПОРТНОГО ДИЗЕЛЯ
1
Пильов В.О. , Ліньков О.Ю. 1, Баглай П.С. 1, Терно О.А. 1, Білогуб О.В. 2,
Романенко І.С. 2, Фрід О.Ю. 3, Овчаров Є.М. 3, Ликов С.В. 3
1
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2
НАУ «ХАІ» ім. Жуковського, 3ДП ХКБД, м. Харків
Сучасні тенденції розвитку транспортних дизелів передбачають
покращення показників економічності, екологічності та надійності при
неодмінному зростанні рівня форсування. При цьому вкрай актуальною постає
проблема забезпечення високої надійності конструкції. Тут при зростанні рівня
форсування впроваджують проміжне охолодження наддувного повітря,
двоступеневий наддув (з двоступеневим охолодженням), інтенсифікацію
охолодження гільз циліндрів та поршнів, заміну матеріалів поршнів та
застосування їх місцевого зміцнення. Використання останніх двох заходів
пропонується, коли поршні з алюмінієвих сплавів працюють на межі міцності.
При цьому в матеріалах таких поршнів внаслідок частих змін режимів
експлуатації дизелів інтенсифікуються процеси втоми та повзучості матеріалів.
Доцільним рішенням тут є перехід до складених конструкцій, коли
застосовують, наприклад, жаротривку сталеву накладку на алюмінієвий корпус.
У роботі поставлена задача прогнозування надійності роботи складеного
поршня при форсуванні дизеля до 50 кВт/л і вище. Для аналізу можливості
появи явища повзучості нами визначено межі повзучості поршневого
алюмінієвого сплаву АЛ-25.
Для визначення межі повзучості щодо конструкції, яка розглядається,
потрібно мати інформацію про термонапружений стан корпуса поршня. Для
вирішення останньої задачі розроблено тривимірну модель, встановлено
граничні умови температурної задачі та визначено поля температур та
термомеханічних напружень. Розглянуто різні конструкції жаротривких
накладок, різні матеріали корпуса поршня та конструктивні зміни корпуса і
кільцетримача.
Цілком зрозуміло, що інший термонапружений стан складових поршня
потребує корегування форми бічної поверхні, перед усім корпуса, що поставило
вимогу до детального аналізу деформованого стану конструкції.
Виконані багатоваріантні розрахунки надають можливість запропонувати
конструктивні рішення для різних рівнів форсування дизеля.
Література:
1. А.П. Марченко, М.К. Рязанцев, А.Ф. Шеховцов, Двигуни внутрішнього згоряння:
Серія підручників у 6 томах. Т.1. Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних
транспортних машин. / За редакцією проф. А.П. Марченка, засл. діяча науки України, проф.
А.Ф. Шеховцова – Харків: Видавн. центр НТУ “ХПІ”, 2004. – 384 с.
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АНАЛИЗ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧАХ С ЭВОЛЮТНЫМ ПРОФИЛЕМ МЕТОДОМ
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
1
Протасов Р.В. , Устиненко А.В.1, Бондаренко А.В.1, Андриенко С.В.2
1
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
2
Харьковский Национальный автомобильно-дорожный университет
г. Харьков
Повышение нагрузочной способности зубчатых передач при
одновременном улучшении их массогабаритных характеристик является
актуальной
задачей
современного
машиностроения.
Наиболее
распространенные эвольвентные зубчатые передачи практически исчерпали
возможности увеличения передаваемой мощности на единицу массы и объема,
как по механическим свойствам материалов, так и по геометрическим
параметрам зацепления.
Эволютное зацепление с выпукло-вогнутым контактом, предложенное
А.И. Павловым, позволяет повысить нагрузочную способность зубчатых
передач по критерию контактной выносливости.
Выполнен синтез профилей эволютного зубчатого зацепления на основе
построения Бобилье. Далее были построены твердотельные параметрические
модели эволютных зубчатых пар. В качестве базовой CAD-системы была
принята Pro/ENGINEER. Анализ кривизны рабочего профиля зуба при помощи
инструмента Curvature показал пригодность модели к расчету контактного
взаимодействия.
Усовершенствована методика модификации компьютерной модели для
импорта в CAE-систему. Основной необходимостью для этого была экономия
ресурсов компьютера для расчета методом конечных элементов. В качестве
расчетной модели приняты секторы шестерни и колеса из трех зубьев с модулем
5мм. В зоне контакта зубьев создавалась область в виде полуцилиндра
диаметром 1,5мм для задания размера конечных элементов (КЭ), сопоставимых с
размером пятна контакта.
Далее был проведен анализ НДС зуба цилиндрической эволютной
передачи в САЕ-системе ANSYS Workbench. Определялись контактные
давления и эквивалентные напряжения по Мизесу.
Анализ данных, полученных при помощи МКЭ и на основе решения
контактной задачи Герца, показал схожие результаты – при расчете с размером
КЭ в зоне контакта, равным 0,1мм, разность в результатах составила 15%, а при
размере КЭ 0,05мм – 10%, что является вполне допустимым для инженерных
расчетов и подтверждает адекватность КЭ модели.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСИЛИЙ ОТДАЧИ
НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КОРПУСАХ
ЛЕГКОБРОНИРОВАННЫХ МАШИН
Рикунов О.Н.1, Набоков А.В.2, Танченко А.Ю.2, Грабовский А.В.2,
Васильев А.Ю.2
1
Национальная академия Национальной гвардии Украины,
2
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Широкое применение легкобронированных машин (ЛБМ) типа БТР-70, БТР-80,
БТР-3Е, БТР-4, БМП-2, МТ-ЛБ при выполнении боевых задач в современных условиях
сопряжено с интенсивным нагружением бронекорпусов. Это вызвано тем, что боевые
модули современных ЛБМ оснащаются все более мощным пушечным вооружением.
Малокалиберные автоматические пушки, применяемые в боевых модулях, имеют не
только высокое усилие отдачи, но и высокую частоту возбуждения, поскольку
обеспечивают темп стрельбы около 300 выстрелов в минуту и более. В ряде
исследований эти факторы были учтены, а динамическое напряженнодеформированное (НДС) состояние бронекорпусов – промоделировано. В то же время
ряд важных факторов в этих исследованиях либо не учтены, либо их влияние на
динамическое НДС корпусов ЛБМ изучено недостаточно. В частности, недостаточное
внимание уделено в предыдущих исследованиях влиянию углов стрельбы на НДС
бронекорпусов. Учитывая же специфику ведения боевых действий в современных
условиях, когда преимущественное направление стрельбы при огневом
соприкосновении с противником заранее не
известно, а резко изменяется в широких пределах при изменении
месторасположения скрытно маневрирующего противника, актуальной является
задача исследования реакции бронекорпусов ЛБМ на действие усилий отдачи, угловое
направление действия которых относительно бронекорпуса варьируется в широких
пределах. Это относится к углам наведения на цель как в горизонтальном, так и в
вертикальном направлениях.
Учитывая, что при проектировании новых и модернизации существующих ЛБМ
важными являются сроки и стоимость исследований, то наиболее целесообразно
привлечение для этих целей средств компьютерного моделирования. Действительно,
существует множество систем автоматизированного проектирования и исследования
НДС сложных конструкций под действием различных воздействий. Однако напрямую
применять эти системы к решению возникающей задачи нецелесообразно. Более
продуктивным является разработка специальных программных модулей и
параметрических моделей, которые при их объединении в единый позволяют
автоматизировать процесс исследований, причем варьировать и массу боевого модуля,
и его конструктивное исполнение, и величину усилия отдачи, темп стрельбы, а также
углы наведения оси канала ствола на цель. Предложенный подход к решению
поставленной задачи был реализован, получены, проанализированы и обобщены
результаты исследований, установлены закономерности и зависимости, которые могут
быть использованы в практике проектирования ЛБМ с высокими тактикотехническими характеристиками.
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КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ГІБРИДНОЇ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ
ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ
Рябов Є.С.1, Овер'янова Л.В.2
1
ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ»,
2
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі розглянуто підхід до створення гібридної силової установки
тягового рухомого складу
У теперішній час провідними світовими виробниками рухомого складу
ведуться розробки і випробування гібридних силових установок (з
використанням накопичувачів енергії ), призначених для використання на
рейковому транспорті. Силові установки такого типу застосовані як на
дизельному рухомому складі ( наприклад , тепловози BR203H , GG20B , H3 ,
HD300 , Evolution Hybrid , ТЕМ9Н , ТЕМ35 , дизель-поїзд Lirex, рейковий
автобус серії 642 Desiro Classic ), так і рухомому складі електротранспорту
(трамваї Variobahn , Hi-Tram , електропоїзд Talent 2).
Незважаючи на накопичений досвід по створенню і впровадженню
гібридних силових установок, питання про підходи до їх створення підлягає
подальшому дослідженню, що визначає його актуальність і практичну
значимість.
На нашу думку, вибір обладнання та стратегія управління перетіканнями
потужності в гібридній силовій установці повинна бути спрямована на
мінімізацію вартості виконуваної роботи, при цьому необхідно враховувати
зниження технічного ресурсу компонентів силової установки в процесі
експлуатації. Така стратегія відповідає концепції визначення вартості
життєвого циклу виробу (Life Cycle Cost, LCC), яка дозволяє комплексно
врахувати всі витрати на виріб з початку його розробки і до утилізації. Для
досягнення задач дослідження розроблено математичну модель процесів
перетворення енергій в тяговому приводі рухомого складу.
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ВПЛИВ ВОДОПАЛИВНОЇ ЕМУЛЬСІЇ НА РОБОЧИЙ ПРОЦЕС
ДИЗЕЛЯ 4ЧН12/14
Савченко А.В., Марченко А.П.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Одним із ефективних заходів одночасного покращення паливноекологічної ефективності двигуна є використання альтернативних палив,
зокрема водопаливних емульсій (ВПЕ). При їх використанні значно
зменшуються викиди токсичних речовин з відпрацьованими газами (ВГ) і в
деяких випадках покращується паливна економічність двигуна. Відомо декілька
гіпотез, що розкривають механізм впливу ВПЕ на внутрішньоциліндрові
процеси дизелів.
В рамках однієї з гіпотез вплив ВПЕ пояснюють насамперед
каталітичним впливом води на процес згоряння палива. Автори іншої
поширеної гіпотези «мікровибухів» схильні пояснювати вплив ВПЕ на робочий
процес дизеля насамперед вторинним розпилюванням палива у камері згоряння
внаслідок скипання води, що знаходиться всередині краплі ВПЕ.
Найбільш значний вплив властивості ВПЕ вчиняють на рівень викидів
оксидів азоту. Зниження викидів NOX становить від 25% до 70% залежно від
режиму роботи, складу та рівня дисперсності ВПЕ, конструктивних та
регулювальних параметрів дизеля. Однією з основних причин зниження
викидів NOX є зменшення максимальної температури циклу. Застосування
ВПЕ призводить до зменшення димності відпрацьованих газів, викидів СО та
твердих частинок з ВГ дизеля. Дані щодо впливу властивостей ВПЕ на витрату
палива і викиди незгорілих вуглеводнів з ВГ дизеля є суперечливими.
Очевидно, що ці показники значною мірою залежать від вмісту води у ВПЕ та
рівня її дисперсності, режиму роботи, конструктивних та регулювальних
параметрів дизеля.
В роботі наведено порівняння основних властивостей ВПЕ та дизельного
палива, проаналізовано вплив властивостей ВПЕ на показники дизеля.
Розглянуто вплив використання в якості палива ВПЕ із вмістом 16,3% води по
масі на робочий процес і показники дизеля 4ЧН12/14.
Проаналізовано ряд показників роботи дизеля при використанні ВПЕ:
максимальний
тиск
циклу,
характеристики
впорскування
палива,
характеристика диференційного тепловиділення, швидкість підвищення тиску в
циліндрі, температура в циліндрі дизеля. Проаналізовано основні гіпотези, що
розкривають механізм впливу ВПЕ на робочий процес дизеля.
За результатами дослідження зроблено висновок про актуальність
подальшого вивчення впливу використання ВПЕ на показники дизеля з метою
найбільш повного використання потенціалу цього виду палива.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСШИРЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ДЛИННОБАЗНЫХ
ПЛАТФОРМ: МЕТОДИКА
1
Сенько В.И. , Макеев С.В.2, Чепурной А.Д.3, Литвиненко А.В.3,
Шейченко Р.И.3, Граборов Р.В.3, Ткачук Н.А.4, Чубань М.А.4
1
Белорусский Государственный университет транспорта,
2
Испытательный центр железнодорожного транспорта «СЕКО»,
г. Гомель, ,
3
НИЦ УК «РТХ», г. Мариуполь,
4
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В настоящее время контейнерные перевозки грузов являются основной
составляющей транспортных потоков как морским путем, так и по
автомобильным и железнодорожным магистралям. Контейнерные перевозки
практически незаменимы для фирм, доставляющих продукцию большими
партиями, поскольку позволяют оптимизировать логистику, а также
прогнозировать затраты на транспортные услуги.
Одним из звеньев цепи таких интермодальных перевозок является
транспортировка
контейнеров
железнодорожным
транспортом
с
использованием специализированных и универсальных вагонов-платформ.
При этом, в условиях постоянно растущих объемов грузоперевозок,
экономически целесообразно использовать платформы, рассчитанные на
перевозку одновременно двух 40-футовых или четырех 20-футовых
контейнеров, в отличие от широко применяемых на сети железных дорог 40футовых вагонов-платформ, позволяющих перевозить только один 40-футовый
контейнер или два 20-футовых. Это дает возможность при равном количестве
перевозимых контейнеров двумя составами, состоящими из 40-футовых и 80футовых вагонов-платформ, использовать в последнем вдвое меньшее
количество вагонов, что, соответственно, уменьшает затраты перевозчиков на
обслуживание вагонов, выполнение деповских и капитальных ремонтов, а
также обеспечивает снижение тарифных расходов.
При проектировании длиннобазных вагонов-платформ особое внимание
требуется уделять не только решению вопросов статической прочности
конструкции, но и обеспечению ее усталостной прочности, поскольку условия
динамического нагружения 80-футовых вагонов-платформ существенно более
"жесткие", чем для стандартных 40-футовых вагонов-платформ.
В настоящей работе рассмотрены результаты ходовых прочностных и
динамических испытаний вагона-платформы модели 13-9975, проект которой
разработан Научно-инженерным центром (НИЦ) Управляющей Компании
"РэйлТрансХолдинг" (УК "РТХ") (г. Мариуполь). Опытный образец изделия
изготовлен в ОАО "Новозыбковский машиностроительный завод"
(г. Новозыбков, РФ), входящем в структуру УК "РТХ".
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В настоящей работе рассмотрены результаты ходовых прочностных и
динамических испытаний вагона-платформы модели 13-9975, проект которой
разработан Научно-инженерным центром (НИЦ) Управляющей Компании
"РэйлТрансХолдинг" (УК "РТХ") (г. Мариуполь). Опытный образец изделия
изготовлен в ОАО "Новозыбковский машиностроительный завод" (г. Новозыбков,
РФ), входящем в структуру УК "РТХ".
Необходимо отметить, что конечной целью комплекса сертификационных
испытаний, проводимых на конечных стадиях создания новых перспективных
образцов грузового подвижного состава железных дорог (ПСЖД), является
подтверждение соответствия их ходовых, прочностных и динамических
характеристик требованиям действующим нормам. Соответственно, организация и
проведение этих испытаний осуществляется в сертификационных испытательных
центрах. В то же время, кроме выполнения своей базовой задачи, понимаемой в узком
смысле как прочностные испытания, эти центры могут выполнять свои функции в
объемах, понимаемых в более широких пределах.
Действительно, проводимые комплексы ходовых, прочностных и динамических
испытаний регламентированы вышеупомянутыми методиками и документами. В то
же время они задают, так сказать, только нижнюю границу объема испытаний,
минимальный объем информации и необходимый набор результирующих выводов.
При этом не существует ограничений "сверху" на объем проводимых исследований.
Таким образом, параллельно с минимально необходимым объемом испытаний и
результатов, предписываемым существующими методиками, можно получить
дополнительный объем информации. Это – первое направление развития
традиционных подходов. Оно заключается в получении максимально возможного
объема исследовательской информации при единичных испытаниях того или иного
образца изделия. Другое, не менее важное направление, – анализ, систематизация и
обобщение большого объема исследовательской информации, накопленной при
проведении испытаний серии изделий. Естественно, что и первое, и второе из
отмеченных направлений исследований требует согласования
методологии
проводимых работ уже на первых этапах подготовки к их проведению. Более того,
стремление к получению как можно большего объема информации должно быть
заложено в практику функционирования испытательных центров. В частности,
деятельность ИЦ ЖТ "СЕКО" подчинена как раз такой системе критериев и стратегии
исследований, понимаемой как целостный комплекс взаимосогласованных действий
для обеспечения технических характеристик образцов ПСЖД.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО
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Сергиенко А.Н., Любарский Б.Г., Медведев Н.Г.,
Ткачук Н.А., Сергиенко Н.Е.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Обеспечение благоприятных условий труда водителя транспортного
средства является важной задачей сохранения его здоровья, так как состояние
водителя во многом определяет безопасность эксплуатации машины и её
производительность. Традиционно в подвеске сидения в настоящее время
используются гидравлические и пневматические амортизаторы, которые
обеспечивают заданными конструктивными параметрами определенный
уровень демпфирования колебаний подрессоренной массы. В существующих
конструкциях жесткость и статическая сила воздействия упругого элемента
подвески может регулироваться в зависимости от массы водителя.
Амортизаторы с регулируемым демпфированием колебаний и управляемым
силовым воздействием пока не нашли широкого распространения в сиденьях
транспортных средствах. При эксплуатации транспортных средств в сложных
дорожных условиях, на опорных поверхностях с различными видами
неровностей актуальность рассматриваемой задачи возрастает.
Источниками энергии на транспортно-тяговых средствах в основном
является топливо, электрическая и другие виды энергия вырабатываются,
запасаются на накопителях при работе ДВС или от внешнего источника.
Авторами для решения поставленной задачи предложено использовать в
подвеске сидения транспортных средств линейный электромеханический
преобразователь-амортизатор (ЛЭМП) с автоматической системой управления.
Разработанная конструкция электроамортизатора и оригинальная система
управления позволяет обеспечить эффективное гашение колебаний
подрессоренной массы сидения и расширить функциональных возможностей
подвески.
ЛЭМП может быть выполненным трехфазным. Число фаз определяется
конструктивными ограничениями и необходимыми уровнем, скоростью
воздействия на подрессоренную массу. Система управления включает датчики,
дифференцирующее и интегрирующие звенья, блок управления, силовые
электрические исполнительные элементы, соединяющие фазные обмотки
ЛЭМП с источниками энергии транспортного средства через соответствующие
ключи.
Предварительные результаты исследований показали высокую
эффективность предлагаемого варианта конструкции.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРИ СОЗДАНИИ КАРКАСА КАБИН
Сергиенко А.Н., Чубань М.А., Ткачук Н.А., Васильев А.Ю., Грабовский А.В.
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Технический уровень конструкции, сроки и затраты на внедрение новой
техники и отдельных узлов, а также модернизация созданных машин во многом
определяют технологии проектирования и изготовления, качество
используемых материалов, профессионализм специалистов разработчиков и
ученых в этой области.
На протяжении многих лет Харьковский тракторный завод
им. С. Орджоникидзе, Харьковский завод тракторных самоходных шасси и
другие предприятия отрасли работают в этом направлении с ведущими
кафедрами Национального технического университета «Харьковский
политехнический
институт».
Благодаря
выполнению
теоретических
исследований в ходе создания техники удавалось определить слабые места в
элементах конструкции, что позволило оперативно принять решения по
изменению параметров, характеристик материала.
Предприятия, выпускающие трактора, автомобили и другую
транспортную технику, постоянно ведут работы по повышению технического
уровня машин в целом, а также отдельных узлов, агрегатов, элементов несущей
системы, ходовой части и др.
Этапы создания конструкции оговорены нормативными документами и
проверены практикой, при этом исключить некоторые из них не всегда
представляется возможным. Сегодня важно сократить сроки и стоимость
внедрения новых конструкций. Одним из направлений в этом вопросе является
применения новых методов, средств, технологий проектирования и доводки
конструкции до оптимального уровня. Техническое и эстетическое качества
проектирования конструкции также во многом определяется вышеуказанным.
В частности, теоретические исследования позволяют без изготовления
опытных образцов, тензометрирования и испытаний в реальных условиях
существенно ускорить выполнение каждого из предусмотренных этапов,
выбрать при этом рациональную конструкцию. Без сомнения, реализация
современных методов исследований возможна лишь при наличии современных
программ,
мощных
компьютеров,
специалистов-исследователей,
проектировщиков, ученых, профессионально владеющих указанными
средствами, принципами и идеологией конструирования.
При
создании
новых
машин,
модернизации
существующих
целесообразно решать вопросы в первую очередь с помощью компьютерного
моделирования с использованием, например, метода конечных элементов,
позволяющего оценить напряженно-деформированное состояние, тепловую
нагруженность и другие характеристики, свойства, параметры и показатели.
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МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КАРКАСА
КАБИНЫ ТРАКТОРА
1
Сергиенко Н.Е. , Чубань М.А.1, Ткачук Н.А.1, Васильев А.Ю.1,
Грабовский А.В.1, Макарчук А.А.2, Сергиенко Д.Е.2
1
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
2
ООО «Слобожанская промышленная компания», г. Харьков
Рассмотрена постановка задачи на примере оптимизации каркаса кабины
трактора. Кабина является важной составляющей конструкции трактора.
Первостепенной ее функцией является обеспечение безопасности тракториста при
аварийных ситуациях. Проверкой этих требований по нормативным документам к
кабине является оценка сохранения зоны жизненного пространства при авариях.
Часто по производственным или технологическим соображениям на заводах
конструкция выполняется с заведомо завышенными массой, запасом прочности и
жесткостью. С одной стороны, обеспечивается зона безопасности тракториста при
авариях, но масса кабины становится больше необходимой, что повышает ее
стоимость, нерационально используется материал и увеличиваются затраты на
изготовление и в эксплуатации. Очень важно отметить то, что при этом
существенно снижается энергопоглощающая способность каркаса кабины, а темп
нарастания энергии, идущей на деформацию несущей части, не соответствует
требуемым зависимостям. Это негативно сказывается на нагруженности других
узлов и соединений трактора при авариях. Исходя из этого, возникает необходимость
поиска путей совершенствования каркаса кабины трактора.
Отработка конструкции на натурных образцах – достаточно дорогостоящая
работа и требует существенных затрат времени. Наиболее целесообразно это
осуществить путем численных исследований.
Уровень напряженно-деформированного состояния, изменение различных
показателей создаваемой конструкции каркаса кабины возможно предварительно
исследовать современными методами, используя 3D модели. Это предполагает, в
первую очередь, создание геометрических и конечно-элементных моделей
исследуемого объекта. Сформулированные этапы и являются основной задачей,
решаемой на первом этапе исследований.
В сегодняшних условиях на этапе создания конструкции, кроме конструкторской
разработки отдельных деталей и создания двухмерного сборочного чертежа, требуется
создание 3D модели изделия в целом со всеми ее компонентами и вариантами
исполнения. Существование параметрической модели конструкции приводит к
появлению возможности использовать ее для предварительных численных
исследований, в том числе с оценкой влияния отдельных параметров на поведение
конструкции при задаваемых воздействиях, а в дальнейшем – для выбора рациональных
решений, обеспечивающих как возможность сборки, так и работоспособность
отдельных узлов и конструкции в целом. Подготовка к исследованиям каркаса
начинается с базовой (геометрической) модели, на основе которой строится конечноэлементная модель, а затем идет целенаправленное изменение его параметров.
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СИСТЕМА ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ЗАВАНТАЖЕНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ
ТРАНСМІСІЇ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
Сергієнко М.Є. 1, Калінін П.М. 2, Жережон-Зайченко Ю.В.2, Павлов О.Р.2
1
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2
Національна академія Національної гвардії України, м. Харків
Рівень завантаженості елементів трансмісії транспортного засобу суттєво
впливає на надійність роботи та технічний рівень конструкції трансмісії.
Особливістю практики проектування основних вузлів трансмісії
транспортного засобу (коробки передач, головної передачі, роздавальної
коробки тощо) є те, що їх проектують не на основі критеріїв працездатності, а з
використанням аналогій та статистичних даних, що відбивають тривалу
практику автомобілебудування. Як результат такого підходу до проектування,
існуючі конструкції редукторів трансмісії не є оптимальними, а рівні
завантаженості окремих їх елементів є суттєво різними [1].
Знаючи рівень pk  max(qk1, qk 2 ,... qkn ) завантаженості k -го елемента
трансмісії, можна, окрім оцінки надійності, визначити також спроможність
елемента до збільшення навантаження на нього і оцінити величину TPО
допустимого крутного моменту для трансмісії у цілому. Тут позначено: qki –
рівень завантаженості k -го елемента за i -им критерієм працездатності,
наприклад, міцності –  ki   kPi ; TPО  min(TP1, TP2 , TP3 ,..., TPm ) , TPk – крутний момент,
що діє у трансмісії, при якому для її k -го елемента маємо pk  1 .
У роботі обговорені питання побудови вектора
p( p1 , p2 ,... pm )
завантаженості елементів редукторних систем трансмісії транспортного засобу
(зубчастих пар, валів, підшипників), виходячи з головних критеріїв їх
працездатності, особливості програмної реалізації визначення експертної
оцінки їх ресурсу по завантаженості у вигляді системи СЕОЗ-Р, та наведені
результати проведених тестових досліджень на прикладі типових вузлів
автомобілів типу ЗІЛ, УАЗ, КрАЗ [1, 2, 3].
Відзначимо, що модульний принцип побудови запропонованої системи
СЕОЗ-Р дозволяє її підлаштовувати під конструктивні особливості вузлів
трансмісії транспортного засобу, а також використовувати її як інструмент при
вирішення питань оптимально-раціонального проектування елементів
трансмісії, тобто як інструмент поліпшення їх якості та технічного рівня [4].
Література:
1. Калінін П.М., Курмаз Л.В., Жережон-Зайченко Ю.В. Система експрес діагностування
працездатності елементів головної передачі автомобіля // Вісник НТУ "ХПІ": Зб. наук.
праць. – Харьков, 2008. – Вып.28. – С.116-120. 2. Калінін П.Н., Сергієнко М.Є., ЖережонЗайченко Ю.В. До питання оптимально-раціонального проектування коробки передач
автомобіля // Вісник НТУ "ХПІ": Зб. наук. праць. – Харьков, 2013. – Вып.41. – С.49-53.
3. Кайдалов Р.О., Дунь В.С., Калинин П.Н. Анализ путей улучшения експлуатационных
характеристик элементов приводных агрегатов автомобилей повышенной проходимости
ПАО “АвтоКРАЗ” // Вісник НТУ "ХПІ": Зб. наук. праць. – Харьков, 2015. – Вып.35. – С.6166. 4. Калінін П.М. Оптимально-раціональне проектування зубчастих редукторів трансмісії
автомобіля // Вісник НТУ "ХПІ": Зб. наук. праць. – Харьков, 2012. – Вып.35. – С.51-58.
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ВЛИЯНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ВПРЫСКИВАНИЯ БЕНЗИНА НА
ИНДИКАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Сивых Д.Г.1, Пойда А.Н.2
1
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
2
Харьковский национальный
автомобильно-дорожный университет, г. Харьков
В работе рассмотрен алгоритм, позволяющий оценить влияние
неравномерности впрыскивания бензина на среднее индикаторное давление
pi каждого цилиндра, если определена статическая производительность каждой
форсунки q j . В основу алгоритма положены: зависимость [1] i  f ( ) , в
которой индикаторный КПД i выражен в % от его значения при  =1, и
выражение, полученное в результате преобразования известного уравнения для
pi :
(1)
( pij / piн )  (bцj / bцн )  (ij / iн ) .
Сущность алгоритма и результаты, полученные при его реализации для
двигателя МеМЗ 307, изложены ниже. Нормативная производительность
форсунок qн =3 мг/мс. При длительности управляющего импульса  у =5 мс и
задержке срабатывания форсунок  з =0,5 мс цикловая подача топлива в каждый
цилиндр составляет 16,5 мг/цикл, а суммарная цикловая подача топлива в
двигатель bц =66 мг/цикл. Статическая производительность q j каждой
форсунки (мг/мс) определена проливкой: q j1 = 2,96; q j 2 =2,66; q j 3 =2,9; q j 4 =2,86.
При таких значениях q j и длительности импульса  у =5 мс bц =62,64 мг/цикл.
Поддерживая средний по двигателю коэффициент избытка воздуха  =1,
контроллер увеличивает  у в 1,05357. Цикловая подача топлива (мг) при этом
составляет: bц1 =16,996; bц 2 =15,4137; bц 3 =16,9572; bц 4 =16,6329. При неизменном
расходе воздуха коэффициент  для каждого цилиндра: 1 =0,97;  2 =1,07;
 3 =0,973;  4 =0,992. По зависимости i  f ( ) находим величины  ij и по
формуле (1) значения: ( pij / piн )1 =1,0094; ( pij / piн )2 =0,943; ( pij / piн )3 =1,008;
( pij / piн )4 =1,003.
Вывод: влияние неравномерности топливоподачи, достигшей 4,88 %,
частично компенсируется ростом индикаторного КПД в цилиндре, где смесь
обедняется, поэтому неравномерность среднего индикаторного давления
составила 3,4 %.
Литература:
Дьяченко Н. Х. Теория двигателей внутреннего сгорания / Н.Х. Дьяченко, А. К. Костин,
Б. П. Пугачев. – Л.: Машиностроение, 1974.– 552с. 2. Пойда А. Н. Влияние различных
факторов на цикловую подачу бензина и стабильность функционирования автомобильного
двигателя / А. Н. Пойда, А. М. Проскурин, Д. Г. Сивых. – Харьков, ХНАДУ, Автомобильный
транспорт, № 23, 2009.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
МОДИФИЦИРОВАННОМ ЗУБЧАТОМ ЗАЦЕПЛЕНИИ: МОДЕЛИ
Скрипченко Н.Б., Ткачук Н.Н., Бондаренко Л.Н., Неделько Е.Д.,
Киричук Д.В., Борисенко С.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Контактное взаимодействие зубьев является основным видом передачи
механической мощности в редукторах и трансмиссиях. В связи с этим
обеспечение контактной прочности выходит на первый план при
проектировании зубчатых зацеплений, особенно – при использовании
зацеплений новых типов, например, двухпараметрических или эволютных. В
этих случаях необходимо исследовать контактное взаимодействие тел,
ограниченных поверхностями сложной формы. С другой стороны, даже зубья
традиционных эвольвентных зубчатых колес подвергают продольной
модификации и «бочкованию», в результате чего форма исходной рабочей
поверхности незначительно изменяется. Однако такое незначительное
изменение геометрической формы приводит к существенному изменению
локализации контакта зубьев. В результате улучшаются условия сопряжения
зубьев, например, за счет меньшей чувствительности к погрешностям
обработки, сборки и упругого деформирования. Отсюда – избавление от
нежелательной концентрации напряжений на кромках зубьев. В то же время
для расчета контактного взаимодействия таких зубьев нельзя напрямую
применять традиционные методики, поскольку по мере увеличения силы их
прижатия пятно контакта резко прогрессирует, быстро выходя на периферию
рабочих поверхностей. В связи с этим требуется разработка новых моделей и
проведение численных исследований, которые бы дали возможность
установить качественные особенности и количественные характеристики
контактного взаимодействия зубьев со сложнопрофильными поверхностями.
Это составляет цель данной работы.
Исследуется контактное взаимодействие при однопарном зацеплении
прямозубых зубьев эвольвентного профиля. Случай I соответствует исходной
геометрии зубьев. Случай II – контакт зубьев, модифицированных путем
формирования «бочек» на рабочих поверхностях радиусами R1, R2. Случай III –
номинальная исходная геометрия зубьев плюс перекос на небольшой угол α.
Анализ контактного взаимодействия осуществляется при помощи метода
конечных элементов. Нагружение – путем приложения крутящего момента
M = P·R, где P – усилие прижатия зубьев, R – плечо действия этой силы
относительно оси нагружаемого зубчатого колеса. Второе колесо тормозится на
оси. Требуется определить характер изменения контактных площадок и
распределений контактных давлений при изменении крутящего момента (или
усилия прижатия Р). Кроме того, результаты конечно-элементного
моделирования дают возможность определить напряженно-деформированное
состояние (НДС). В связи с этим попутно ставится задача определения влияния
усилия прижатия (или крутящего момента) на характеристики НДС.
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Исследуется контактное взаимодействие при однопарном зацеплении
прямозубых зубьев эвольвентного профиля. Случай I соответствует исходной
геометрии зубьев. Случай II – контакт зубьев, модифицированных путем
формирования «бочек» на рабочих поверхностях радиусами R1, R2. Случай III –
номинальная исходная геометрия зубьев плюс перекос на небольшой угол α.
Анализ контактного взаимодействия осуществляется при помощи метода
конечных элементов. Нагружение – путем приложения крутящего момента
M = P·R, где P – усилие прижатия зубьев, R – плечо действия этой силы
относительно оси нагружаемого зубчатого колеса. Второе колесо тормозится на
оси. Требуется определить характер изменения контактных площадок и
распределений контактных давлений при изменении крутящего момента (или
усилия прижатия Р). Кроме того, результаты конечно-элементного
моделирования дают возможность определить напряженно-деформированное
состояние (НДС). В связи с этим попутно ставится задача определения влияния
усилия прижатия (или крутящего момента) на характеристики НДС.
Характер распределения контактных давлений и эквивалентных
напряжений для случая II, т.е. для бочкообразного зуба, отличается как от
идеального контакта прямых зубьев, так и от контакта с перекосом (случай III).
Из полученных результатов следует, что случай III является неблагоприятным.
Случай I является более предпочтительным по сравнению со случаем II.
Однако, учитывая, что в реальности случай I неизбежно трансформируется к
случаю III (из-за неизбежного наличия перекосов, погрешностей изготовления
и деформаций осей, валов, ступиц зубчатых колес), устойчиво
предпочтительным является как раз вариант II.
Разработанные модели и алгоритмы исследования контактного
взаимодействия зубьев модифицированных зубчатых передач дают
возможность проводить анализ влияния различных факторов на напряженнодеформированное состояние взаимодействующих тел. С использованием этого
инструментария, в частности, влияния модификации зубьев («бочкования») на
характер распределения и величины достигаемых контактных давлений и
напряжений. Установлено, что использованная модификация благоприятно
сказывается на напряженно-деформированном состоянии контактирующих
зубьев. Снижается реально реализуемый уровень контактных давлений и
напряжений.
Предложенные подходы, модели, созданные базы данных и
установленные закономерности могут быть использованы в дальнейшем при
исследованиях и обосновании проектно-технологических параметров
перспективных зубчатых передач.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ ДИСПЕРСНИХ ЧАСТИНОК У
ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗАХ НА НЕСТАЛИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ ДВЗ
Скурідіна О.О., Полив’янчук А.П.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
З причини високої вартості та трудомісткості обслуговування обладнання
для визначення масових викидів твердих частинок (ТЧ) з відпрацьованими
газами (ВГ) дизелів були розроблені непрямі розрахункові методи контролю
вмісту ТЧ у ВГ: за показником димності (оптичної непрозорості) ВГ [1],
показниками димності та концентрації газоподібних вуглеводнів [2],
показниками димності, вмісту сірки у паливі та концентраціями важких
вуглеводнів [3] та ін. Ці методи ефективно використовуються при оцінюванні
викидів ТЧ дизелями, як на окремих сталих режимах, так і
середньоексплуатаційних викидів ТЧ, які визначаються за результатами
виконання випробувальних циклів, що складаються зі сталих режимів, зокрема,
циклів ESC (European Stationary Cycle), 8-ступінчастого циклу R-96 та ін.
З початком використання при проведенні сертифікаційних випробувань
дизелів транзієнтних циклів – ETC (European Transient Cycle), WTVC
(Worldwide Transient Vehicle Cycle), WHTC (Worldwide heavy-duty transient
cycle) та ін., які передбачають роботу дизелів на несталих (перехідних)
режимах, виникла необхідність у корегуванні розрахункових методів контролю
викидів ТЧ. Сутність цього корегування полягає у врахуванні при непрямому
визначенні вмісту ТЧ у ВГ поправки ∆Сpt – відхилень концентрацій ТЧ у ВГ на
несталих та сталих режимах випробувань.
Метою досліджень було встановлення регресійної залежності для
визначення величини ∆Сpt ході стендових випробувань автотракторного дизеля
4ЧН12/14 з використанням частковопоточної системи контролю викидів ТЧ –
мікротунелю МКТ-2 [4]. За результатами досліджень авторів встановлено, що
ця залежність може бути представлена у вигляді поліному 1-го порядку.
Литература:
1. Hardenberg H. Grenzen der Rubmassnbestimmung aus optishen Trans-messungen / H.
Hardenberg // MTZ: Motortechn. Z. – 1987. – 48, № 2. – P. 51–54. 2. Парсаданов И.В. Оценка
выброса твердых частиц с отработавшими газами дизеля. / И.В. Парсаданов // Авиационнокосмическая техника и технология. – Х.: ХАИ, 2000. – Вып. 19. – С. 176–178. 3. Кульчицкий
А.Р. Расчетно-экспериментальное определение выброса дисперсных частиц с отработавшими
газами дизелей / А.Р. Кульчицкий // Двигателестроение, 2005. – №4. – С. 39–44. 4. Марченко
А.П. Влияние режимов работы автотракторного дизеля на выбросы твердых частиц с
отработавшими газами / А.П. Марченко, И.В. Парсаданов, А.П. Поливянчук // Вісник
Національного транспортного університету. – 2012. – № 25. – С. 151-155.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ВИРОБІВ
СУДНОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЇХ ПЕРЕМІЩЕННЯ
ВСЕРЕДИНІ КОРПУСУ СУДНА
Терлич С.В.1, Гречко В.В.1, Калнауз А.О.2
1
ДВНЗ «Херсонське морехідне училище рибної промисловості»,
2
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,
(Херсонська філія), м. Херсон
Переміщення вантажів в корпусі судна під час його ремонту, модернізації
переобладнання або утилізації уявляє собою ряд трудомістких технологічних
операцій, що вимагає від робочого персоналу необхідних навичок проведення
даних робіт та забезпечення безпеки праці. При транспортуванні та монтажі
виробів суднового машинобудування необхідно знати дійсні положення
базових точок, тобто тих трьох точок, які необхідні для визначення положення
виробу в просторі деякої системи координат. Ця система може бути прив’язана
до місця монтажу, наприклад фундаменту або до інших елементів, що
обмежують параметри переміщення виробу при транспортуванні.
В основі методики вирішення цієї задачі лежить апарат однорідних
координат, згідно якого радіус-вектор деякої базової точки із декартовими
координатами x, y, z заданими у системі координат Si може бути представлений
у вигляді (Рисунок 1-2):
r = (x, y, z, 1)T = xe1 + ye2 + ze3 + 1e4,
(1)
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Рисунок 1- Система координат
Рисунок 2- Система координат креслення.
Si та Si-1.
Для зворотніх перетворень системи координат Si-1 в S1 справедливо:
ri = A–1 ri–1,
(2)
1
де А- – зворотна матриця перетворення що уявляє собою додаток
зворотних матриць відповідних часних перетворень [Ai(q)]–1 = Ai(–q), де q –
узагальнена координата відносно вісей та кутів повороту Oi-1X i-1, O i-1Y i-1, O i-1Z
i-1, φ, χ, θ.
На основы наведених залежностей з метою перевірки моделі базування в
комплексному дослідженні виконано розрахунки для переміщення платформ із
відтяжками та наведено приклад практичної задачі.
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ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТАКТ ЭЛЕМЕНТОВ
ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПОВЕРХНОСТЯМ
СОГЛАСОВАННОЙ ФОРМЫ
1
Ткачук А.В. , Мартыненко А.В.2, Ткачук А.Н.2, Борисенко С.В.1,
Киричук Д.В.1, Фалько А.Л.1, Шеманская Н.В.1
1
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков,
2
Университет Штутгарта, г. Штутгарт
Проектирование многих конструкций приводит к ситуациям, при которых
значительные нагрузки необходимо передавать через детали, представляющие
собой одно или несколько упругих тел, сопряженных по поверхностям
согласованной или почти согласованной формы. Кроме того, эти детали могут
подвергаться действию повышенной температуры. При этом необходимо
обеспечить заданную прочность или жесткость данной детали. Для решения
возникающей актуальной задачи необходимо решить задачу о термоконтактном
взаимодействии системы упругих тел под нагрузкой. Предлагается применить для
решения данных задач методы, базирующиеся на применении теории
вариационных неравенств. В конечном итоге исходная задача сводится к
минимизации функционала энергии исследуемой системы на множестве функций,
удовлетворяющих системе неравенств. Для дискретизации задачи привлечен метод
конечных элементов. Разработаны оригинальные конечные элементы, обладающие
базисными функциями с необходимыми свойствами гладкости. Построена
разрешающая система соотношений для дискретизированной системы.
Предложенный подход был применен для анализа напряженнодеформированного состояния (НДС) блока цилиндров гидрообъемной передачи. С
целью улучшения трибомеханических характеристик внутренняя поверхность
цилиндров этой передачи подвергнута гильзованию: в них с натягом помещена
втулка, изготовленная из высокопрочного материала. На внутреннюю поверхность
втулки действует рабочая жидкость под высоким давлением и повышенной
температуры. Кроме того, блок цилиндров вращается с высокой угловой
скоростью. Таким образом, присутствует система нагрузок от предварительного
натяга, инерционных нагрузок вращения, а также внутреннего гидравлического
давления и температуры. Учитывая, что все эти компоненты нагрузки могут
варьироваться в достаточно широких пределах, представляет интерес реакция
исследуемого объекта на разнообразные сочетания этих компонент. Для
установления зависимости характеристик НДС от варьируемых проектнотехнологически-эксплуатационных параметров была проведена серия расчетов с
пошаговым изменением каждого параметра. В ходе решения каждой единичной
задачи анализа определено распределение температуры, компонент НДС,
контактные давления, которые помещаются в специализированную базу данных.
Применяя тот или иной соответствующий способ интерполяции, получаем
непрерывные параметрические зависимости контролируемых характеристик от
варьируемых параметров. Это дает возможность решать возникающие задачи
синтеза.
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ДИЗЕЛЯ ПРИ
ВИКОРИСТАННІ ВОДОПАЛИВНОЇ ЕМУЛЬСІЇ
Фатєєв А.В., Карягін І.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
З кожним роком зростають вимоги щодо ефективності роботи
транспортних дизелів при забезпеченні заданого рівня потужності та
екологічних показників. Одним із засобів досягнення поставлених вимог є
застосування водопаливних емульсій (ВПЕ).
Поліпшення показників роботи дизеля, що працює на ВПЕ, пояснюється
наступним. Краплі емульсованого палива, що утворюються при впорскуванні
ВПЕ в камеру згоряння дизеля, складаються із часток палива, усередині яких
перебувають частки води. Через більш низьку температуру кипіння й
пароутворення води її частки перетворюються в пару, піддаючи краплі палива
додатковому перемішуванню. Зменшується тривалість сумішоутворення,
поліпшується його якість, що призводить до інтенсифікації горіння
розпиленого палива.
Проте порівняльні переваги використання ВПЕ над звичайними паливами
досі не вивчені. В результаті, дослідження робочого процесу дизеля при
використанні ВПЕ є актуальним питанням.
На кафедрі ДВЗ НТУ «ХПІ» були проведені випробування дизеля
4ЧН12/14 при роботі на ВПЕ з визначенням ефективних і індикаторних
показників дизеля.
При роботі на порівняльних режимах навантажувальної характеристики
подачу ВПЕ необхідно збільшувати проти подачі дизельного пального, що
призводить до інтенсифікації впорскування палива. За результатами
проведених досліджень встановлено помітне зниження температури в циліндрі,
а також збільшення періоду затримки спалахування палива, яке обумовлене
зменшенням енергії активації. Також відрізняються диференціальні
характеристики тепловиділення: було відзначено збільшення швидкості
тепловиділення при номінальній потужності, та її зменшення при малих
навантаженнях.
ВПЕ та дизельне паливо мають ряд властивостей, які відрізняються, що
спричиняє значний вплив на робочий процес дизеля.
Результати експериментальних досліджень вказують на доцільність
подальшого вивчення особливостей згоряння водопаливних емульсій та
розробки математичної моделі для розрахунку робочого процесу дизеля, який
працює на водопаливній емульсії.
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ
ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ ТАНКА Т-72
Федоров А.Ю., Марченко А.П.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В межах існуючої проблеми відомо, що в Україні та світі експлуатується
значна кількість виготовленої за радянських часів бронетехніки. До такої
техніки відноситься танк Т-72, що знаходиться в експлуатації вже 40 років. На
танк Т-72 початково встановлено дизель В-46 потужністю 574 кВт. В сучасних
реаліях постачання запчастин для ремонту та відновлення чи модернізації
силової установки (СУ) танка Т-72 неможливе.
На вітчизняних складах є велика кількість деталей для виготовлення та
ремонту дизеля типу 5ТДФ. ДП «ХКБД» пропонує для модернізації танка Т-72
застосовувати форсовану модифікацію дизеля 5ТДФ номінальною потужністю
670 кВт, при цьому він має більшу на 18,8% кВт/тон питому потужність танка.
Встановлення нового дизеля іншого типу на бронетехніку вимагає внесення
змін у його конструкцію. При чому, необхідно погодження місць з’єднань,
кріплень та режимів роботи систем, що працювали із дизелем В-46. Порівняння
дизелів В-46 та 5ТДФ показує, що 5ТДФ має інші робочі параметри системи
охолодження (СО). Рівень теплоти, що передається до СО є близький за
значенням у обох дизелів, але максимальні робочі температури у СО для цих
дизелів є різними: у дизеля В-46 – 115 °С, у дизеля 5ТДФ – 120 °С. Різними також
є витратні характеристики насосів СО, а враховуючи відмінність робочих
температур і витрат робочих рідин буде необхідність модернізації вентиляторної
установки (ВУ). Сучасний стан дозволяє покращити показники СО, крім того,
доцільним є при модернізації забезпечити регулювання роботи вентиляторної СО.
Для оцінки роботи пакетів теплообмінників (ПТ) танка Т-72 з дизелем
5ТДФ необхідною умовою є побудова математичної моделі роботи
теплообмінників. Моделювання має виконуватись відповідно до існуючих
креслень ПТ встановлених на бронетехніку із врахуванням зміни параметрів
температури, тиску, витрат охолоджуючих рідин, конструкції моторнотрансмісійного відсіку, безпосередньо конструкції СО, що значно ускладнює
отримання граничних умов для розрахунку роботи теплообмінника.
У зв’язку з тим, що без експериментальних досліджень завдання
граничних умов і визначення параметрів роботи теплообмінника є складною
задачею запропоновано використання методики розрахунку американських
дослідників В.М. Кейса та А.Л. Лондона. Вони пропонують користуватись
аналогією з масообмінними апаратами при визначенні теплообміну, що дає
змогу отримати пряме рішення на відміну від пошуку при послідовному
наближенні за використання середньологарифмічних температур.
Розрахунковий аналіз ПТ СО дозволить визначити відповідність і
працездатність штатних теплообмінників у складі СУ із дизелем 5ТДФ та
розрахунковим шляхом визначити режими роботи ВУ із системою
автоматичного керування температурним станом дизеля.
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ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЦИЛІНДРОВОЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ
ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ДИЗЕЛЯ
Хижняк В.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Однією із сучасних тенденцій удосконалення ДВЗ є зниження емісії
токсичних речовин з відпрацьованими газами (ВГ), серед яких виділяють
оксиди азоту (NOx), монооксид вуглецю (СО), вуглеводні (СnНm) та тверді
частинки (ТЧ).
Втілення відомих заходів по зменшенню викидів токсичних речовин з ВГ
потребує внесення значних змін до конструкції двигуна, що зумовлює
ускладнення та вартісні витрати. В якості одного із пріоритетних напрямків
підвищення ефективності нейтралізації токсичних речовин з ВГ ДВЗ може
розглядатися внутрішньоциліндровий каталіз. Впровадження внутрішньоциліндрового
каталізу
дозволяє
підвищити
швидкість
протікання
окислювальних і відновлювальних реакцій під дією каталітичного шару
покриття, яке наноситься на поверхню камери згоряння (КЗ).
Нанесення високоефективних каталітичних покриттів на поверхні КЗ
алюмінієвого поршня здійснюється методом плазмово-електролітичного
оксидування (ПЕО) у лужному електроліті з додаванням перманганату калію
або у кобальто-пірофосфатному розчині при характерній густині струму з
радіально розташованими графітними катодами. Вказаний метод забезпечує
включення каталітично активних компонентів в матрицю оксиду алюмінію
завдяки суміщенню у високоенергетичних режимах електрохімічних та
термохімічних реакцій. Отримані покриття міцно з’єднуються з основним
матеріалом (алюмінієвим сплавом), володіють когезійною міцністю та не
потребують додаткової обробки.
Проведені сумісно кафедрами ДВЗ та фізичної і колоїдної хімії попередні
дослідження одноциліндрового дизеля з каталітичним покриттям на поверхні
КЗ поршня показують, що використання каталітичних покриттів впливає на
протікання фізико-хімічних процесів безпосередньо на поверхні та у
пристінкових зонах і дозволяє покращити екологічні показники, а також
знижувати витрату палива.
Результати досліджень на одноциліндровому дизелі дають змогу
визначити ефективність від впровадження запропонованих заходів, напрямки
подальших досліджень з пошуку оптимального компонентного складу
перехідних металів, що можуть бути використані для нанесення каталітичного
покриття на поверхні КЗ.
На даному етапі поставлена задача моделювання фізико-хімічних
процесів в циліндрі і на поверхні поршнів дизеля при внутрішньоциліндровому
каталізі з урахуванням особливостей горіння, утворення токсичних речовин і
руху заряду на такті розширення.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Чепурной А.Д.1, Литвиненко А.В.1, Шейченко Р.И.1,
Граборов Р.В.1, Чубань М.А.2, Ткачук Н.А.2
1
НИЦ УК «РэйлТрансХолдинг», г. Мариуполь,
2
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Инновационные грузовые вагоны, платформы, цистерны определяют
одно
из
основных
направлений
по
улучшению
грузоперевозок
железнодорожным транспортом. Они отличаются от традиционных образцов
подвижного состава новыми проектно-технологическими решениями, которые
дают
возможность
повысить
грузоподъемность,
функциональность,
безопасность движения, удобство погрузочно-разгрузочных операций и другие
технико-экономические показатели. Естественно, что применение новых
технических решений влечет за собой спектр исследований, призванных
обосновать их применимость с точки зрения обеспечения прочности и
жесткости создаваемых конструкций. С этой целью нужно проводить большой
объем расчетов при многовариантном сочетании ряда основных параметров,
различным образом влияющих на прочностные и жесткостные характеристики
исследуемых конструкций.
Для решения этой актуальной и важной задачи предлагается новый
подход. Он состоит в создании параметрических мета-моделей исследуемых
объектов подвижного состава. Данные мета-модели строятся на основе метода
обобщенного параметрического моделирования. Основным преимущественным
свойством данного подхода является то, что в создаваемой мета-модели
заложены в качестве варьируемых обобщенных параметров и основные
проектно-технологические решения, и условия эксплуатации, и нагрузка. Все
это создает возможности варьировать не только отдельные параметры
некоторых элементов конкретных изделий, но также и модель или
модификацию вагона, платформы или цистерны, а в них – все значимые
параметры. В силу этого обстоятельства обеспечивается широкая
вариативность объекта исследований, что является ценнейшим качеством на
этапе проектных работ и технологической подготовки производства. В
частности, варьируя определенные параметры (размеры, толщины, нагрузки и
т.п.) и контролируя интересующие характеристики (напряжения, деформации,
перемещения, массу и т.п.), удается построить ту или иную поверхность
отклика, которая устанавливает зависимость вторых от первых. Если при этом
возникает задача обоснования проектно-технологических параметров, то,
натянув
на
дискретное
множество
решений
задачи
анализа
аппроксимационную поверхность с применением кусочно-линейной, кусочнобилинейной или иной интерполяции, можно запустить соответствующую
оптимизационную процедуру и получить рекомендуемое к реализации
решение.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДИНАМІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ВМІСТУ
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Чижевський Т.Е., Полив’янчук А.П.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Введення в дію стандартів Євро-4 і Євро-5 викликало необхідність
створення малотоксичних дизелів. Разом з цим виникли нові вимоги до методів
та обладнання для контролю нормованих викидів твердих частинок (ТЧ) з
відпрацьованими газами (ВГ) дизельних установок. Перспективні методи
повинні володіти високою чутливістю, точністю і швидкодією при дуже
низьких концентраціях частинок. Так, при переході від норм Євро-1 до Євро-5
нормований питомий викид ТЧ з ВГ автомобільних дизелів (показник РТ)
зменшився у 18 разів – від 0,36 до 0,02 г/кВт·год, а результуюча похибка його
вимірювань відповідно збільшилась з 3 до 20% – тобто у 6,7 разів.
Для забезпечення потрібної точності визначення масових викидів ТЧ, які
знаходяться в діапазоні 0,005...0,02 г/кВт∙год, нові динамічні методи
вимірювань концентрацій дисперсних частинок повинні мати чутливість 2…5
мкг/м3. До найбільш відомих високоточних динамічних методів відносяться:
мікроваги з конічним чутливим елементом (Tapered element oscillating
microbalance – ТЕОМ), метод індукованого лазером розжарювання ВГ (Laser
Induced Incandescence – LII) та ін. Фахівцями кафедри двигунів внутрішнього
згоряння НТУ «ХПІ» вирішено задачу створення нового методу та обладнання
для динамічних вимірювань нормованого викиду ТЧ з ВГ дизелів різного
призначення. Запропонований метод вимірювань полягає у використанні
здатності дисперсних частинок, які містяться у ВГ дизелів, до поглинання
світлового випромінювання, що проходить через потік представницької газової
проби; при цьому змінюється оптична щільність потоку проби. Для реалізації
цього методу розроблено макетний зразок динамічного вимірювача ТЧ,
встановлений на гальмівному стенді автотракторного дизеля 4ЧН12/14, який
дозволяє контролювати миттєві значення кількісних характеристик вмісту ТЧ у
ВГ: концентрацій – Сdpt (г/кг), масових – РТdmass (г/год) та питомих – РТd
(г/кВт∙ч) викидів частинок. В ході випробувань динамічного вимірювача ТЧ
також визначаються миттєві значення числа обертів колінчастого валу – n (хв-1),
крутного моменту – Mk (Н·м), навантаження – L (%), які характеризують
відповідні сталі та перехідні режимі роботи двигуна.
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При точечной аппроксимации функции отклика в ходе построения модели
при выполнении оптимизации машиностроительных конструкций следует
учитывать, что нахождение дополнительных точек может быть дорогостоящим с
точки зрения затрат времени и ресурсов. Исходя из этого, выгодно поэтапно
использовать модели поверхности отклика разных степеней точности.
В работе рассмотрены и опробованы для реальных задач оптимизации
простейшие виды точечной аппроксимации поверхности отклика – линейная и
билинейная аппроксимации. Получаемые в итоге функции отклика имеют
первый порядок. Разница между ними состоит в том, что линейная модель
включает только главные эффекты от переменных p1 и p 2 . В билинейную ж
модель добавляется учет взаимодействия между параметрами.
Суть предложенного подхода к линейной и билинейной аппроксимации
заключается в следующем: в окрестности узловой точки некоторой сетки,
наброшенной на область варьирования параметров, функция отклика
аппроксимируется в виде линейных или билинейных функций. Эти функции
определены в ячейках, смежных с текущим узлом. Таким образом,
действительная поверхность аппроксимируется «чешуйчатой» поверхностью.
С использованием предложенного подхода были решены две тестовые
задачи: найти функцию отклика по напряжениям для жестко защемленного по
обоим концам ступенчатого стержня, находящегося под действием
вертикальной силы, при варьировании характеристик материала двух его
ступеней (модуля упругости), а также – схожая задача, при прежних геометрии,
характеристиках материала и нагрузках, но с кинематическим граничным
условием шарнирное опирание на концах стержня. В ходе исследований было
определено, что для данных задач оба метода работают приблизительно
одинаково. Погрешность обоих методов составила от 0 до 45 % для разных
точек функции отклика, а разность аппроксимирующих линейной и
билинейной функций не превышает 5%.
В то же время, в отдельных случаях при использовании метода
билинеаризации следует ожидать более точной аппроксимации действительной
поверхности отклика, чем при линейной аппроксимации, что было наглядно
продемонстрировано на примере некоторой специально подобранной функции,
для которой метод билинеаризации дал практически 100%-ную сходимость
аппроксимирующей и аппроксимированной функций, а метод линеаризации –
такую же погрешность.
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ОПТИМАЛЬНІ РЕЖИМИ РОБОТИ ТРАКТОРА ОСНАЩЕНОГО
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«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Метою дослідження є збільшення ефективності використання машино –
тракторного агрегату за рахунок визначення та формування оптимальних
законів керування гідромашинами в складі гідрооб’ємної трансмісії та системи
керування при виконанні основних технологічних операцій. Для цього
необхідно насамперед виконати порівняльний аналіз гідрооб’ємно – механічних
трансмісій та проаналізувати основні методи визначення температурних
режимів роботи гідросистем при проектуванні та розробці тракторів з такими
трансмісіями. Складається матрична математична модель гідрооб’ємно –
механічної трансмісії з введенням до її складу рівнянь визначення
температурних показників на різних ділянках гідросистеми. Використання
такої моделі ефективно тоді, коли відома одна з температур, з стендових
випробувань або по датчикам на панелі управління трактора. В цьому випадку
модель перебудовується в замкнуту матричну температурну модель.
Використання матричної моделі особливо зручно при математичному
моделюванні температур в гідравлічному приводі при його стаціонарних
випробуваннях на стенді, коли температура підживлення підтримується
постійною. При цьому дослідженню підлягає вектор невідомих температур.
Зокрема зручно і корисно з'ясувати вплив різних навантажувальних режимів
об'ємного гідроприводу на енергетичні та техніко економічні показники
трансмісії в цілому.
Оптимальні режими роботи трактора з урахуванням оптимального закону
керування гідроб’ємно – механічно трансмісією визначаються на основі
підбору оптимальних температурних режимів на різних ділянках гідрооб’ємної
передачі.
Для тракторів оснащених гідроб’ємно – механічно трансмісією доцільним
є урахування змін кінематичних та енергетичних показників на різних ділянках
гідравлічних систем при виконанні основних технологічних операцій. На меті
ставиться визначення впливу законів зміни параметрів регулювання
гідромашин на температуру, а як наслідок, і на силові, кінематичні та
енергетичні показники гідравлічних систем, встановлення впливу зміни
температури робочої рідини на техніко – економічні показники машино тракторного агрегату, пошук оптимального закону зміни параметрів
регулювання гідромашин в процесі виконання технологічних операцій.
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ДИСКРЕТНОЕ УПРОЧНЕНИЕ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ МАШИН: ПРОЦЕССЫ, СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТЫ
Шеремет В.Н.1, Тыжненко А.Л.1, Ткачук Н.А.1, Шейко А.И.2,
Белов Н.Л.1, Кравченко С.А.1
1
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
2
ГП «Завод им. Малышева», г. Харьков
Для повышения трибомеханических характеристик деталей машин,
находящихся в условиях высоких нагрузок при подвижном контактном
взаимодействии, одним из эффективных методов является дискретное упрочнение
их поверхностных слоев. Процесс упрочнения состоит в переносе с электрода на
деталь при действии череды высокоинтенсивных разрядов и образовании
последовательности островков. По итогам процесса с последующей шлифовкой
образуется архипелаг зон дискретного упрочнения (ЗДУ), покрывающих в
определенной последовательности поверхность детали. Эти зоны проникают в
глубину детали на незначительное расстояние, состоят из высоколегированного
металла, упрочненного в ходе быстрого остывания, и имеют естественное сильное
сцепление с основным материалом упрочняемой детали. При нагружении
поверхности детали давлением в силу различия физико-механических свойств
материалов ЗДУ и матрицы реализуется характерное напряженнодеформированное состояние. Его особенностями является является образование
под нагрузкой «нанобугристого» профиля. Как правило, островки упрочненных зон
оказываются приподнятыми над номинальной поверхностью основного материала.
Образованные понижения на поверхности являются естественным резервуаром и
каналами циркулирования смазочных материалов и путями удаления продуктов
абразивного износа. С другой стороны, перераспределяются контактные давления:
они передаются преимущественно через ЗДУ, в которых материал обладает более
высокими механическими, антифрикционными и противоизносными свойствами. В
связи с этим улучшаются прочностные характеристики образованной в результате
упрочнения композиции «основной металл – ЗДУ», снижаются потери на трение и
износ поверхностных слоев. Конечным итогом применения технологии
дискретного упрочнения является комплекс положительных эффектов,
проявляющихся в процессе эксплуатации упрочненных деталей. Кроме
перечисленных выше прямых, реализуются также и связанные эффекты. Речь идет
о связи процессов контактного взаимодействия, трения и износа. При отсутствии
дискретного упрочнения между этими процессами может реализоваться
«положительная обратная связь»: контактное давление в подвижном соединении
приводит к трению и последующему износу, а вследствие износа и появления
увеличенных зазоров увеличиваются динамические нагрузки, растет контактное
давление и т.д. Если же поверхности деталей дискретно упрочнены, то вследствие
большей склонности к износу материала матрицы эффект перераспределения
контактных давлений на ЗДУ приводит к меньшему общему износу – наблюдается
«отрицательная обратная связь», приводящая к резкому замедлению износа и
снижению потерь на трение.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ НАХИЛУ КУЗОВІВ ШВИДКІСНОГО
РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ
Якунін Д.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Підвищення якості пасажироперевезень залізницями України є нагальною
задачею, без вирішення якої навряд чи можливою вважається повноцінна
євроінтеграція нашої країни. Закордонний досвід свідчить, що для країн із
розвиненою мережею залізниць найдоцільнішим є шлях поступової
модернізації путьової інфраструктури. У той же час підвищення середньої
швидкості руху потягів здійсненне за рахунок неуповільненого проходження
кривих ділянок шляху [1].
В
роботі
розглянуто
питання
подальшого
вдосконалення
запропонованого у [2] механізму нахилу кузовів. Виявлено, що потрібним для
нахилу лінійним двигунам властиві значні маса та габарити. Пропонований
механізм відрізняється тим, що додатковий нахил кузова проводиться за
рахунок активного управління пневморесор. Сигнал управління uP впливає на
електроклапани КСЛ, КПЛ, КПП і КСП, що регулюють тиск у пневморесорах.

Рисунок – Схема гібридного механізму нахилу кузову
Таким чином, пневматичний ступінь пропонованого механізму дозволяє
реалізувати нахил кузову на кут до 2°, досягнення ж решти потрібного кута
нахилу здійснюється електромеханічними перетворювачами ЛД1 та ЛД2, що
дозволить суттєво зменшити їх масогабаритні показники.
Литература:
1. Якунін Д.І. Вплив нахилу кузову вагона при русі по кривих ділянках шляху на
взаємодію коліс з рейками / Д.І. Якунін, Ю.В. Макаренко, В.Г. Маслієв // Вісник ДНУЗТ ім.
акад. В.Лазаряна. – Дніпропетр.: ДНУЗТ ім. акад. В.Лазаряна, 2009. – С. 248-251.
2. Якунін Д.І. Електромеханічна система привода з лінійни м двигуном для нахилу
кузовів швидкісного рухомого складу. Дис. … на здобуття вченого ступеню канд. техн. наук
/ Д.І. Якунін. – Х.: 2010, 202 с.
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СЕКЦІЯ 5. МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ В
ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЧНОМУ, ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ОБЛАДНАННІ ТА
ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
AEROELASTICITY ANALYSIS OF ROTOR BLADES IN TH FIRST TWO
STAGES OF AXIAL COMPRESSOR
*
V. Gnesin , L. Kolodyazhnaya*, О. Kolisnyk*, R. Rzadkowski**
*
Institute of Mechanical Engineering Problems, Ukrainian National Academy of
Sciences, Kharkov
**
R. Szewalski Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences in
Gdansk, Poland
A bird strike can cause damage to stationary and rotating aircraft engine parts,
especially the engine fan. This paper presents a bird strike simulated by blocking four
stator blade passages. It includes the numerical results of the unsteady low-frequency
aerodynamic forces and the aeroelastic behaviour caused by a non-symmetric upstream
flow affecting the first two rotor blade stages in the axial compressor of a jet engine. The
obtained results show that disturbances in the engine inlet strongly influence the level of
unsteady forces acting on the rotor blades. With a partially blocked inlet the whole
spectrum of low-frequency harmonics is observed. Such harmonics can lead to rotor
blade damage. The low-frequency amplitudes are higher in the first stage rotor blades
than in the second stage. In both rotor blades stages flutter appeared as a result of bird
strike.
Foreign objects entering aircraft engines are a perennial problem. Mathematical
analysis and computer simulations can provide information on component stresses
already in the design phase. Foreign objects (e.g. a bird) were characterized as a waterlike hydrodynamic response by Wilbeck and Rand in their tests [1]. Storace et al. [2]
developed a computer program to predict structural response due to soft body impact.
Heidari et al. [3] developed rotor dynamics as a nonlinear transient analysis for a
propulsion system during bird strike induced fan blade loss. Experiments were carried
out on SO-3 compressor first stage rotor blades to initiate a crack by placing rectangular
blocks on the stator blades, simulating birds engulfed in the engine. The Fluent code was
used to analyze the low frequency excitation caused by inlet blockage of 1.5 stages of an
SO-3 engine, but it did not take into account rotor blade vibration. Aeroeleastic behavour
of rotor blade 1.5 first compressor stage was analyze by Rzadkowski et al. [4]. In this
paper the unsteady forces acting on rotor blades will be calculated for a 3D non-viscous
ideal gas flow through 2.5 compressor stages using an in-house code and taking into
account rotor blade vibration.
References:
1. J. S. Wilbeck, and J. L. Rand, ” The Development of a Substitute Bird Model,” Journal of
Engineering for Power, ASME, vol. 103, p. 725, 1981. 2. A. F. Storace, R. P. Nimmer and R. Ravenhall,
”Analytical and Experimental Investigation of Bird Impact on Fan and Compressor Blading, “ Journal of
Aircraft, Vol. 21, July 1984. 3. M. A. Heidari, D. L. Carlson and T. Yantis, “Rotor-dynamics Analysis
Process,” Worldwide Aerospace Conference & Technology Showcase, April 8 - 10, Toulouse, p 3601, 2002.
4. R. Rządkowski, V. Gnesin, L. Kolodyazhnaya, and R. Szczepanik, “Aeroelastic Behaviour of First Stage
Compressor Rotor Blades with Foreign Object in Engine Inlet,” ISUAAAT’2012, 13TH International
Symposium on Unsteady Aerodynamics, Aeroacustics and Aeroelasticity of Turbomachines, Tokyo, 10-15
Sept, 2012.
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СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ В МИКРОРАЙОННЫХ СЕТЯХ
Алексахин А.А., Бобловский А.В., Ермоленко Е.В.
Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, Харьковский
национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова,
Национальный технический университет «Харьковский политехнический
институт», г. Харьков
Повышение
энергоэффективности
систем
централизованного
теплоснабжения предусматривает повышение коэффициентов полезного
действия теплогенерирующих устройств, уменьшение потерь теплоты при
транспортировке теплоносителя, рационализацию режимов использования
тепловой энергии в системах теплопотребления. Тепловые потери в сетях,
составляющие порядка 7…15%, обусловлены потерями через изоляцию и
утечками воды из трубопроводов при их повреждениях. Применение
современных материалов (пенополиуретан, пенополистирол и др.) и технологий
позволяет заметно снизить уровень потерь в сравнении с традиционными
способами прокладки сетей. Необходимость уменьшения энергопотребления в
микрорайонных системах обусловила появление и развитие идеи двухтрубной
схемы теплоснабжения. Переход от сложившейся за последние десятилетия
четырехтрубной микрорайонной тепловой сети к двухтрубной обеспечивает
снижение потерь теплопроводами до 20%.
Такой переход, требующий установки на тепловых пунктах зданий
индивидуальных водонагревательных установок горячего водоснабжения
взамен общемикрорайонной установки, может сопровождаться увеличением
суммарной поверхности теплопередачи теплообменных аппаратов и
изменением расхода сетевой воды через тепловой пункт. Это объясняется
изменением
числа
потребителей
горячей
воды,
обслуживаемых
подогревательной установкой, и как следствие, изменением коэффициента
часовой неравномерности водопотребления.
В работе рассмотрены идеализированные группы жилых зданий,
отличающиеся параметрами застройки и характеристиками тепловой сети.
Приведены результаты расчетного определения изменения теплообменной
поверхности водоподогревателей и расхода греющего теплоносителя.
Выполнены оценки влияния числа жителей, схемы присоединения
микрорайонной водонагревательной установки исходного варианта на
указанные показатели системы теплоснабжения.
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ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ ТРУБОПРОВОДІВ МІКРОРАЙОННОЇ
МЕРЕЖІ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Алексахін О.О., Єна С.В., Бобловський О.В.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, , Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ,
Харківський національний університет міського господарства імені
О.М.Бекетова, м.Харків
Характерною особливістю сучасних систем централізованого гарячого
водопостачання
житлових
мікрорайонів
є
вимушене
переведення
циркуляційних систем у режим роботи за тупиковою схемою. Таке переведення
обумовлене частіше не технічними, а економічними причинами. Відсутність
циркуляції у системі веде до охолодження води у трубопроводах за нічні
години доби й росту перевитрат води через зливання її до каналізації.
Потрібна для нормального споживання температура гарячої води
встановиться у водорозбірних приладах після зливання охолодженої води (при
цьому теплота, що була підведена до води при її нагріванні у години вечірнього
водорозбору, втрачається) і відновлення температурного режиму теплової
ізоляції трубопроводів та інших конструктивних елементів мереж.
У роботі наведено результати обчислень охолодження води у
подавальних трубопроводах квартальної мережі та розподільчих трубопроводах
житлового будинку. Обчислення здійснено для нормативних значень лінійних
втрат теплоти трубопроводами при підземному прокладанні у непрохідних
каналах. Температуру грунту на глибині прокладання трубопроводів прийнято
рівною 5°С, температуру води на вході до квартальної мережі з водопідігрівної
установки – рівною 60°С. Загальні втрати теплоти водою за нічні години
визначено як різницю початкового тепловмісту маси води у системі та
тепловмісту при температурі води через 8 годин відсутності водорозбору.
Охолодження води неоднакове на різних ділянках мережі (у трубопроводах
меншого діаметра через меншу масу води втрати теплоти більш інтенсивні),
тому загальну зміну тепловмісту води визначено як сумарну його зміну на
окремих ділянках. За результатами обчислень визначено середні питомі втрати
теплоти за нічні години.
Розв’язуючи рівняння нестаціонарної теплопровідності для шару теплової
ізоляції, обчислено час виходу середньої температури шару до рівня, що
характеризує стаціонарний режим до припинення водорозбору у вечірні
години, та втрати теплоти за цей відрізок часу. Розв’язання диференційного
рівняння нестаціонарної теплопровідності здійснене методом прогонки.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ГІДРОЦИЛІНДРІВ МЕХАТРОННИХ ГІДРОАГРЕГАТІВ
Андренко П.М., Дмитрієнко О.В., Лебедєв А.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Одним з стратегічних напрямків розвитку гідравлічних систем та
мехатронних гідроагрегатів є підвищення їх енергетичної ефективності на яку
впливає велика кількість факторів. При цьому актуальним є питання
визначення ступеня впливу цих факторів на рівень енергоспоживання та шляхи
їх мінімізації. Зазвичай такий аналіз проводять за двома напрямами: на рівні
гідроагрегатів, аналізуючи вплив конструктивних та робочих параметрів на
його енергетичну ефективність, та схемної реалізації, яка забезпечує заданий
алгоритм функціонування гідравлічної системи чи агрегату.
У
доповіді
наведено
схемну
реалізацію
перспективного
електрогідравлічного мехатронного модуля руху (ЕММР). Встановлено, що він
крім електричного блоку керування і гідравлічного виконавчого механізму
містить гідророзподільник (ГР) з пропорційним електричним керуванням з
нульовим перекриттям встановленим у першому каскаді, безпосередньо біля
виконавчого механізму. Проаналізовано фактори які впливають на його
енергоефективність. Доведено, що енергоефективність такого модуля
визначається характеристиками гідроциліндра (ГЦ) та ГР. Що стосується ГР
його характеристики достатньо докладно розглянуті в відомих роботах, а його
енергоефективність визначається ККД. Таким чином енергоефективність
ЕММР значною мірою залежить від робочих та конструктивних параметрів
його виконавчого механізму, а саме ГЦ. Зазначимо, що Зазвичай вибір
конструктивних та робочих параметрів ГЦ проводять використовуючи відому
залежність за формулою для визначення його діаметра D гц , Попередньо
задаються значенням номінального тиску в гідросистемі рном Па (який
вибирають з номінального ряду, відповідно до ГОСТ 12445-80), визначають
діаметр поршня ГЦ. Розглядали ГЦ з D гц які відповідають стандартному ряду.
Записували рівняння сил які діють на шток ГЦ та визначали теоретичну
максимальну силу яку розвиває ГЦ. Уперше для оцінки енергетичної
ефективності ГЦ запропоновано використовувати його питому ефективну силу
– відношення ефективної сили на штоку ГЦ до його ваги, яку визначали
приводивши усі конструктивні розміри ГЦ до його D гц .
За результатами розрахункових досліджень встановлено, що при
визначені конструктивних та робочих параметрів ГЦ ЕММР, для підвищення
його енергоефективності, перевагу над збільшенням геометричних розмірів,
зокрема діаметра ГЦ, слід надавати збільшенню тиску в гідросистемі.
Розроблена методика оцінки енергоефективності ГЦ ЕММР з різними
конструктивними та робочими параметрами має універсальний характер і може
бути використана при енергетичній оцінці інших гідравлічних пристроїв.
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АНАЛИЗ СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЯМИ ПУТЕМ
УМЕНЬШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ
Бобловский А.В., Алексахин А.А., Гордиенко Е.П.
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени
А.Н.Бекетова, Харьковский национальный университет имени
В.Н.Каразина, Национальный технический университет «Харьковский
политехнический институт», г.Харьков
Цикл
производства
и
потребления
тепловой
энергии
при
централизованном теплоснабжении включает потери при ее выработке,
транспортировании и потреблении. По существующим оценкам потери теплоты
при производстве и транспортировании составляют 7-15%, а потери у
конечного потребителя 30-50%.
Для
обеспечения
современных
теплотехнических
требований
термическое сопротивление конструктивных элементов большей части
функционирующих зданий должно быть увеличено в сравнении с
действовавшими на момент их сооружения нормами от 1,5 до 3 раз в
зависимости от вида ограждения. При существующих технологиях
строительства зданий, изготовления ограждающих конструкций и инженерных
систем потери теплоты через наружные стены можно снизить в 2,5 раза,
остекление – 1,5 раза, другие – в 2 раза, что позволит уменьшить потребление
теплоты строительным сектором экономики более, чем на 20%. И хотя период
окупаемости затрат на утепление жилых зданий достаточно велик (около 11,7
лет), устройство дополнительной теплоизоляции на существующих
строительных конструкциях остается основным мероприятием по снижению
энергозатрат для находящихся в эксплуатации зданий. С ростом цен на
первичные энергоносители, в первую очередь на газ, срок окупаемости уже в
ближайшее время может сократиться до 3-5 лет.
Целью настоящей работы является анализ влияния теплотехнических
характеристик наружных ограждающих конструкций типовых жилых зданий на
уровень теплопотребления. На основании данных об основных конструктивных
характеристиках ряда типовых жилых зданий и современных нормативных
требований по сопротивлению теплопередачи наружных ограждающих
конструкций расчетным путем определены возможные уровни снижения
расхода теплоты системами отопления этих зданий.
Установлено, что доведение величины сопротивления теплопередаче
ограждающих конструкций рассмотренных зданий до уровня современных
требований обеспечивает снижение теплопотребления при расчетной для
отопления температуре наружного воздуха примерно на 24-33%. Снижение
расхода тепловой энергии в значительной мере определяется конструктивными
параметрами зданий.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
СИСТЕМЫ ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ
ТЕПЛОФИКАЦИОННЙ ТУРБИНЫ
Бойко А.В., Усатый А.П.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Одной из проблем теплового расчета турбин с регулируемыми отборами
пара является отсутствие достоверных данных по оценке эффективности
сопловых решеток с поворотными диафрагмами. Данный факт не позволяет
напрямую использовать известный метод теплового расчета конденсационных
турбин, хорошо зарекомендовавший себя при решении задач анализа и синтеза
оптимальных проточных частей. Имеющиеся на сегодня данные по оценке
потерь в сопловой решетке с поворотной диафрагмой, например, не являются
универсальными, т.к. получены они в основном для одного типоразмера
сопловой решетки, что ограничивает область их применения.
В докладе приведена система уравнений, описывающая процесс во всех
составных частях турбины с регулируемыми отборами пара, а также
приводится метод ее решения. Решение данной системы уравнений дает
возможность моделировать совместную работу всех элементов проточной
части турбины, состоящей из системы парораспределения (соплового и
дроссельного), а также части давления, причем сопловые решетки некоторых
ступеней части давления могут быть выполнены с поворотными
регулирующими диафрагмами, которые обеспечивают изменение величин
отборов пара на производственные и теплофикационные нужды.
Основная идея предлагаемого подхода в оценке эффективности сопловых
решеток с поворотными диафрагмами и решения задачи комплексного
теплового расчета турбины с регулируемыми отборами пара заключается в том,
что необходимые значения коэффициентов скорости таких решеток включены,
как дополнительные неизвестные в общую систему уравнений. Численное
решение такой системы уравнений выполняется с помощью метода
сопряженных градиентов Флетчера-Ривза и позволяет наряду с остальными
неизвестными параметрами системы определять и значения коэффициентов
скорости сопловых решеток с поворотными регулирующими диафрагмами.
Разработанный подход позволяет выполнять комплексный тепловой расчет
турбины решением системы уравнений при заданных значениях массового
расхода пара через систему парораспределения и параметров пара перед ней, а
также заданных значениях давлений пара в камерах регулируемых отборов и
значениях массовых расходов отбираемого пара, а также статического давления
за последней ступенью турбины. Моделирование совместной работы системы
парораспределения и части давления турбины с поворотными регулируемыми
диафрагмами может быть использовано в задачах анализа и оптимального
проектирования паровых турбин с регулируемыми отборами пара на
производственные и теплофикационные нужды с учетом режимов их работы.
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МЕТОД АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ ТУРБИННЫХ
ПРОФИЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ КУБИЧЕСКИХ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫХ
СПЛАЙНОВ
Бойко А.В., Усатый А.П., Баранник В.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Эффективность проточной части осевых турбин существенно зависит от
совершенства их лопаточных аппаратов. Сегодня наиболее частыми подходами
к повышению эффективности турбинных решеток являются применение
различного рода навалов. Однако нельзя не отметить тот факт, что наибольшее
влияние на эффективность турбинной решетки оказывает форма профиля
лопатки. Данное утверждение подтверждается рядом научных работ.
В то же время постановка задачи оптимизации формы профиля
подразумевает наличие аналитического метода, позволяющего в широких
пределах варьировать очертания решетки. Аналитическое построение профиля
турбинной решетки можно осуществить используя различного рода кривые
(Безье, степенные полиномы, NURBS), которые обладают рядом свойств
необходимых для построения эффективных профилей. Не смотря на это,
данные методы не позволяют достаточно просто прогнозировать поведение
кривой при варьировании параметров, что в свою очередь приводит к
некоторым неудобствам при проведении процесса оптимизации.
В данной работе предлагается метод проектирования оптимальных
турбинных профилей с помощью кубических интерполяционных сплайнов.
Показана возможность применения данных кривых для аналитического
построения турбинных профилей, а также описаны особенности данной
параметрической модели. Так как степень кубического интерполяционного
сплайна не зависят от количества узлов, на который опирается кривая, для
более точного описания исходной формы профиля к существующим узлам
были добавлены дополнительные точки, координаты которых в дальнейшем
выступали в качестве варьируемых параметров. Помимо этого была проведена
оптимизация турбинного профиля по геометрическому критерию качества и по
критерию минимума профильных потерь. Функцией цели при оптимизации по
геометрическому критерию качества выступали минимум максимальной
кривизны и минимум энергии изгиба балки взятых в равных весовых долях.
Постановка задачи оптимизации подтвердила целесообразность
использования кубических интерполяционных сплайнов для построения
оптимальных турбинных профилей. В работе также проведен анализ
результатов оптимизации и формы оптимальных профилей, полученных в
обеих постановках.

246

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЬНИХ ПРОТОЧНИХ
ЧАСТИН ПОТУЖНИХ ВИСОКОНАПІРНИХ ГІДРОТУРБІН НА АЕРО- І
ГІДРОСТЕНДАХ
Булгаков В.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
При паралельній роботі гідроагрегатів ОЕС дію САР можна оцінити
підрахувавши еквівалентний статизм системи (еквівалентна ступінь
залишкових нерівномірностей), що є результатом статизму всіх агрегатів і
регулюючого ефекту (саморегулювання) сукупного навантаження системи.
При збільшенні потужності турбіни збільшується її геометричні
параметри. Для високонапірних турбін 300-500 метрів затвори, що
встановлюються на підвідному водоводі перед спіральної камерою, досягають
ваги більше ніж сама турбіна.
Було запропоновано для високонапірних гідротурбін відмовитися від
таких затворів, а встановлювати циліндричний затвор між решітками профілів
статора і направляючого апарату. Для цього щоб не збільшувати ширину блоку
колони статора внесли в спіраль. З'явився новий елемент - статор з плоскими
кільцями. Щоб вивчити особливості перебігу в такому елементі була
виготовлена аеродинамічна димова труба з плоскою робочою порожниною, де
була проведена візуалізація течії в одному з радіальних перетинів спіралі із
статора з плоскими кільцями.
Подальші дослідження проводилися на гідравлічному і аеродинамічному
стендах, що мають однакові характерні параметри, що дозволяють
досліджувати моделі з діаметрами робочих коліс Д1 = 350-400 мм.
Аеродинамічний стенд має горизонтальну вісь вала, прозорі спіральну камеру,
кришку турбіни, відсмоктувальну трубу. До баку нижнього б'єфу підведена
усмоктувальна труба повітродувки. Якщо для внутріпоточних вимірювань
кульовими зондами на гідростенді здійснювали вимір в одному перетині (1-3)
зонда, то на аеростенді в 7 перетинах, розташованих через 45 градусів, на 52
вертикалях (всього 424 мірних точках). Це дало можливість визначити
компоненти вихору і встановити, що симетричність вісі потоку в зоні колон
статора порушується. Щоб врахувати цей факт були розроблені профілі колон
статора, які за своєю формою істотно відрізняються між собою. Зовнішня
енергетична характеристика, знята на аеростенді мало за формою відрізняється
від характеристики знятої на гідростенді. Сталева спіральна камера гідростенду
має огранювання і схильна до корозії. У спіральній камері з пластмаси цей факт
відсутній.
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СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ РЕКУПЕРАТОРАУТИЛІЗАТОРА ТЕПЛОТИ ДИМОВИХ ГАЗІВ БЛОКУ ДОМЕННИХ
ПОВІТРОНАГРІВАЧІВ З МЕТОЮ ПІДІГРІВУ ЇХ ПОВІТРЯ ГОРІННЯ
А. М. Ганжа, Заєць О. М., Чепель О.С., Йощенко І.В.
Національний технічний університет
«Харківських політехнічний інститут», м. Харків
Для підвищення ефективності використання палива при нагріві
доменного дуття запропоновано використати рекуператор-утилізатор для
підігріву повітря горіння доменних повітронагрівачів за рахунок теплоти їх
димових газів. Проектування утилізатора виконувалось за допомогою ЕОМ.
При створенні розрахункової бази були отримані функціональні
залежності теплофізичних параметрів складових димових газів від
температури, показники температури і витрати димових. Температура димових
газів одного повітронагрівача коливається в межах 90-400°С, для загального
лежака діапазон складає – 210-281°С.
Була використана методика розрахунку теплообмінника, де елементами, з
яких укомпонований теплообмінник, являються прості схеми однократної
перехресної течії з повним перемішуванням обох теплоносіїв за рухом. На
рис. 1 представлена узагальнена схема теплообмінника зі змішаною схемою
течії теплоносіїв і протиточним увімкненням ходів.

а)

б)

а) – конструкція; б) – розрахункова схема
Рисунок 1 – Схема однієї секції теплоутилізатора
При значеннях температури, що відповідають певному часовому кроку ,
розраховувались температури газів, що виходять з теплообмінника, нагрітого
повітря та рекуперована теплова потужність Q(). Для більш точного
визначення рекуперованої теплоти за весь період нагріву за допомогою методу
найменших квадратів апроксимована залежність теплової потужності від часу.
Загальна рекуперована теплота визначалась як інтеграл від апроксимованої
теплової потужності по всьому періоду нагріву повітронагрівача.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕННИКА-УТИЛИЗАТОРА
ТЕПЛОТЫ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И
АГРЕГАТОВ
А. Н. Ганжа, Заец Е. Н., Подкопай В. Н., Марченко Н. А., Куцова Д.В.
Национальный технический университет
"Харьковский политехнический институт", г. Харьков
Теплообменные аппараты используются для регенерации и рекуперации
теплоты отходящих газов доменного производства, подогрева и
промежуточного охлаждения воздуха в компрессорах ГТУ и компрессорных
станций с целью повышения энергоэффективности производства, обеспечения
техпроцесса и необходимых параметров энергоносителей.
Для утилизации теплоты дымовых газов регенеративных доменных
воздухонагревателей с целью подогрева их воздуха горения предложено
использовать трубчатый стальной рекуператор, состоящий из двухходовых
секций. С целью упрощения процедуры расчета теплообменника предложена
методика и алгоритм дискретного расчета, где элементами, из которых
скомпонован теплообменник, выступают простые схемы однократного
перекрестного тока с полным перемешиванием обоих теплоносителей по ходу.
При этом эффективность каждого перекрестного элемента и температуры
теплоносителей на выходе из элементов рассчитываются как:
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где "э"– индекс, обозначающий, что параметры определяются в элементе;
"1" – вход среды, "2" – выход среды; "н" и "г" – нагреваемый и греющий
теплоносители;
R и NTU 2 – отношение расходных теплоемкостей и число единиц
переноса
теплоты
к
нагреваемому
теплоносителю,
R  Wí Wã ,
NTU 2  K  F  Wí ;
K и F – коэффициент и площадь теплопередачи;
W – расходная теплоемкость (эквивалент расхода, водяной эквивалент,
т.е. расход, умноженный на теплоемкость) теплоносителя.
Зависимости для определения локальных температур теплоносителей
(средних в элементе):
t н э  t н э  н э tг э  t н э  и t г э  t г э  г э t г э  t н э ,
(3)
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На основе предложенной методики была разработана расчетная
программа. С её помощью были проведены расчеты традиционного
двухходового утилизатора с 16 последовательными рядами труб из стали 20
диаметром 57 мм в каждом ходу.
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ВЛИЯНИЕ НЕРАВНОМЕРНОГО В ОКРУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНЕЙ СТУПЕНЬЮ
ТУРБИНЫ НА АЭРОУПРУГОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛОПАТОЧНОГО ВЕНЦА
Гнесин В.И., Колодяжная Л.В., Жандковски Р.
Институт проблем машиностроения НАНУ, г. Харьков,
Институт проточных машин ПАН, г. Гданьск
Проблема прогнозирования аэроупругого поведения лопаток и
аэроупругой неустойчивости (автоколебания, флаттер, резонансные колебания)
приобретает особую важность при разработке высоконагруженных
компрессорных и вентиляторных венцов, а также последних ступеней турбин,
длинные лопатки которых могут быть подвержены этим явлениям.
Для решения данной проблемы авторами предложен метод параллельнопоследовательного по времени интегрирования уравнений течения идеального
газа и уравнений колебаний лопаток (с использованием модального подхода) с
обменом информацией на каждой итерации.
Представленный метод решения связанной аэроупругой задачи,
позволяет прогнозировать амплитудно-частотный спектр колебаний лопаток в
трехмерном
потоке
идеального
газа,
включая
вынужденные,
самовозбуждающиеся колебания и автоколебания с целью повышения
экономичности и надежности лопаточных аппаратов турбомашин.
Трехмерное нестационарное трансзвуковое течение идеального газа через
ступень осевой турбомашины описывается полной системой уравнений Эйлера,
представленной в интегральной форме законов сохранения [1].
Для численного интегрирования исходных уравнений применяется
разностная схема Годунова-Колгана 2-го порядка точности (по
пространственным координатам и времени), обобщенной на случай
произвольной пространственной деформируемой разностной сетки.
На основе решения связанной задачи аэроупругости выполнен численный
анализ аэроупругого поведения лопаточного венца ротора последней ступени
осевой турбины при неравномерном распределении давления за ступенью.
Показано, что основной вклад в нестационарные аэродинамические
нагрузки определяется высокочастотной гармоникой (2400 Гц), вызванной
шаговой неравномерностью потока за лопатками статора и низкочастотной
гармоникой (50 Гц), вызванной окружной неравномерностью потока за
ротором. Основной вклад в колебания лопаток вносят низкочастотная
гармоника 50 Гц и автоколебания с частотой ~ 100 Гц.
Предложенный метод позволяет прогнозировать амплитудно-частотный
спектр колебаний лопаток осевой турбины, включая вынужденные и
самовозбуждающиеся вибрации (флаттер, автоколебания).
Литература:
1. В.И. Гнесин, Л.В. Колодяжная, Р. Жандковски. Численный анализ нестационарных
нагрузок и аэроупругих колебаний лопаточного венца последней ступени турбомашины с
учетом неравномерного в окружном направлении противодавления // Вісник НТУ «ХПІ».
Серія: Гидравлические машины и гидроагрегаты– Харьков : НТУ «ХПИ», 2015. – № 45 (). –
16-20c. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2411-3441.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И
КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБРАТИМОЙ
ВЫСОКОНАПОРНОЙ РАДИАЛЬНО-ОСЕВОЙ ГИДРОМАШИНЫ
Дранковский В.Э., Хавренко М.Ю.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Наряду с тенденцией роста потребления электроэнергии, также
наблюдается тенденция к увеличению неравномерности её потребления в
течении суток. Типичный график нагрузки энергосистемы характеризуется
наличием глубокого ночного провала и двух максимумов – утреннего и
вечернего. В этих условиях появляется задача резкого повышения
маневренности энергосистемы, а значит, и создания высокоэффективного
энергетического оборудования. Самым успешным решением данной проблемы
является
использование
в
энергосистемах
гидроаккумулирующих
электростанций (ГАЭС). Преимущества ГАЭС, перед другими пиковыми
станциями, заключаются не только в заполнении ночных провалов, но и
покрытии пиков дневной загруженности энергосистемы. В качестве
гидросилового оборудования ГАЭС наиболее распространены двухмашинные
агрегаты с обратимыми гиромашинами (насос-турбинами). Именно поэтому
создание проточной части гидромашины, обладающей высокими энергокавитационными показателями, играет важную роль для энергетики.
В данном докладе рассмотрены модификации методики аналитического
определения очертаний меридиональной проекции рабочего колеса обратимой
гидромашины.
Построены
полости
насос-турбин
на
различные
быстроходности, по данным методикам с выводом о несущественном их
различии. Сделано сравнение построеных меридиональных проекций рабочих
колес обратимых гидромашин, по данной методике, с полостями насосов и
гидротурбин на аналогичные быстроходности. Проведено сравнение некоторых
геометрических параметров обратимых гидромашин, насосов и гидротурбин.
Даны рекомендации для определения всасывающего диаметра Dвс, ширины
колеса bнап, угла на всасывающей стороне βвс и угла на напорной стороне βнап.
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ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРЬОХМІРНОГО ПОТОКУ
РІДИНИ В ЕЛЕМЕНТАХ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ ОБОРОТНИХ
ГІДРОМАШИН
Дранковський В.Е., Крупа Є.С., Рєзва К.C.,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Будівництво нових гідроакумулюючих електростанцій та удосконалення
існуючого гідротурбінного обладнання є важливою задачею сьогодення. При
рішенні питань проектування проточних частин (ПЧ) оборотних гідромашин в
цілому та окремих її елементів широко використовують розрахункові та
експериментальні методи дослідження. Для спрощення проведення
експериментальних досліджень в теперішній час існують можливості
попереднього розрахунку параметрів та визначення характеристик гідромашин
за допомогою обчислювальної техніки та пакетів спеціальних програм для
проектування трьохмірних моделей течій та розрахунку необхідних
характеристик для подальшого аналізу. Посилення ролі чисельного
експерименту стало можливим у зв'язку з розробкою більш досконалих
математичних моделей течії, гідродинамічних методів проектування проточної
частини та розрахунку потоку, а також чисельних методів і алгоритмів. Це
дозволяє впроваджувати в інженерну практику автоматизовані системи
проектування гідромашин на базі широкого використання ЕОМ.
Одним з етапів проектування ПЧ являється визначення параметрів
спіральної камери (СК) оборотної машини разом з колонами статору.
Для проведення необхідних розрахунків даних елементів гідромашини
на початкових етапах необхідно спроектувати об’ємну модель. Далі
імпортувати до пакету CFD програм для подальшої побудови розрахункової
сітки і провести обчислювання необхідних параметрів.
В даній роботі було проведено розрахунок СК та колон статору з
побудовою призматичної сітки (кількість комірок близько 4,5 млн.). В
розрахунках було використано k-ε модель турбулентності.
Розглядався турбінний режим роботи оборотної машини в оптимальній
та розрахунковій точках універсальної характеристики на діаметр робочого
колеса (РК) рівний 1 м.
В результаті чисельного дослідження потоку визначено розподіл тиску та
швидкостей потоку рідини в СК та колонах статору оборотної гідромашини.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОЧНОСТЬ
ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ ПАРОВЫХ КОТЛОВ
Ефимов А.В., Ромашов Ю.В., Каверцев В.Л.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Тепловая экономичность паровых котлов может быть существенно
повышена за счет увеличения давления и температуры вырабатываемого пара,
возможности которого ограничены многими факторами, в том числе
свойствами конструкционных материалов и прочностью теплообменных труб
парового котла. Поэтому материаловедческим проблемам конструкционных
материалов и прочности труб паровых котлов в настоящее время уделяется
большое внимание.
На основе известного решения плоской задачи термоупругости и
критерия максимального касательного напряжения выполнено исследование
влияния температуры на прочность теплообменных труб паровых котлов.
Показано влияние на прочность теплообменных труб соотношения их
внутреннего и наружного радиусов, свойств конструкционных материалов, а
также внутреннего давления; изучены механизмы влияния температуры на
прочность теплообменных труб. В результате показано, что при заданном
соотношении между внутренним наружным радиусами внутреннее давление и
температура в опасной точке ограничивают допускаемый условием прочности
перепад температуры по толщине стенки теплообменной трубы. Зависимость
между максимальным внутренним давлением и максимальным перепадом
температуры по толщине стенки, допускаемыми условием прочности
теплообменной трубы, является линейной. С увеличением внутреннего
давления величина допускаемого условием прочности перепада температуры
по толщине стенки теплообменной трубы уменьшается. Уменьшение толщины
стенки приводит к существенному сужению области возможных состояний
теплообменной трубы, удовлетворяющих условию прочности при заданной
температуре
металла.
Наибольшая
область
возможных
состояний
теплообменной трубы, удовлетворяющих условию прочности независимо от
температуры и свойств материала, обеспечивается при отношении внутреннего
и наружного радиусов, равном 0,28922.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКІВ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ
ПАРАМЕТРІВ УСТАТКУВАННЯ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС МЕТОДАМИ
МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Єфімов О.В., Гаркуша Т.А., Єсипенко Т.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Сучасні енергоблоки АЕС є складними технічними системами. Вони
включають в себе безліч взаємопов’язаного між собою устаткування різного
технологічного призначення, що забезпечує виконання енергоблоками складної
функції виробництва електричної енергії та теплоти встановленої якості і за
заданим
графіком
навантаження.
Такі
системи
характеризуються
багатопараметричністю, складним структурним та функціональним зв’язком
параметрів, наявністю обмежень на зміну параметрів і зв’язків, функціонуванням в
умовах впливу випадкових факторів, різноманіттям фізико-хімічних процесів, що
протікають в них.
Оптимізація параметрів і характеристик устаткування енергоблоків АЕС є
складним ітераційним процесом, а кожен етап оптимізаційних досліджень під час
створення й удосконалення устаткування характеризується своїми методами і засобами.
На першому етапі оптимізації обсяг інформації про об’єкт, що оптимізується,
є мінімальним, а вихідні дані мають значну похибку. Тому на першому етапі
оптимізаційних розрахунків найбільш ефективні аналітичні методи оптимізації.
Вони дозволяють наочно виявити вплив співвідношень між вихідними даними,
отримати з мінімальними витратами часу загальні залежності для визначення
оптимальних параметрів при різноманітних поєднаннях техніко-економічних
факторів.
На наступних етапах обсяг інформації про об’єкт оптимізації істотно збільшується.
Виявляються нові термодинамічні, конструктивні, режимні фактори та необхідні
технічні обмеження. Оскільки ці етапи пов’язані вже безпосередньо зі створеним
устаткуванням, то необхідно більш точно і повно враховувати всі фактори, що
визначають критерій оптимальності, а це значно збільшує кількість параметрів, що
оптимізуються. У той же час, взаємозв’язок між параметрами стає більш складним, і
отримати аналітичне рішення можливо тільки при значному спрощенні (ідеалізації)
реальних залежностей.
При математичному моделюванні енергоблоків АЕС застосовуються такі методи
ідеалізації: розчленування на більш прості технологічні підсистеми (метод декомпозиції);
виділення найбільш істотних властивостей і впливів на них в параметричній формі (метод
макромоделювання); лінеаризація нелінійних моделей в деякій області зміни змінних
(метод лінеаризації); приведення системи з розподіленими параметрами до системи із
зосередженими параметрами; зневага властивостями динамічності технологічних
процесів.
На етапах остаточних оптимізаційних досліджень найбільш ефективним
методом оптимізації є метод імітаційного моделювання, який дозволяє досягти
необхідного ступеня точності в описі об’єкта, що оптимізується, і
використовувати спеціальні математичні методи знаходження оптимуму при
вирішенні багатофакторних і багатокритеріальних задач.
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РОЗРОБКА ТЕРМОСИФОННОГО ТЕПЛООБМІННИКА ДЛЯ
ВИКОРИСТАННЯ У ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ
Єфімов О.В., Гончаренко О.Л.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
З метою пошуку нових рішень для розробки систем глибокої утилізації
теплоти відхідних газів котлів малої та середньої потужності, які спалюють
природний газ, запропоновано включити в склад системи термосифонний
теплообмінний апарат (TTA) і поліпшити метод його теплового розрахунку,
враховуючи ефект конденсації водяної пари з продуктів згоряння природного
газу та створити його конструктивну схему.
При розробці TTA було здійснено поділ його поверхні на два щаблі:
безконденсаційний та конденсаційний, що зручно з точки зору вибору типу
проміжного теплоносія, який знаходиться всередині термосифонів, а також
його робочої температури і тиску насичення.
В процесі розробки були виконані теплові розрахунки утилізаційної
системи, безконденсаційного і конденсаційного щаблів ТTA, а також
конструктивна розробка TTA. Теплові розрахунки були виконані за допомогою
спеціального програмного забезпечення. В результаті теплових розрахунків
були визначена кількість теплоти, яка була виділена в процесі охолодження
відхідних газів до температури точки роси і конденсації водяної пари з них при
більш глибокому охолодженні, ККД системи і витрата палива, витрати і
температури теплоносіїв та інші теплотехнічні параметри.
Тепловий розрахунок безконденсаційного щабля TTA здійснювався
відповідно до відомих методів розрахунку теплообмінних апаратів, які
розробляються на основі термосифонів та теплових труб. З метою вибору
робочої рідини проміжного теплоносія визначались коефіцієнти теплопередачі
в зонах випарування K З.И і конденсації K З.К термосифонів і знаходилась
величина температури проміжного теплоносія за допомогою такої залежності
K З.И / K З.К  Г  t ВОД
,
t S .ПР 
K З.И / K З.К  1
де  Г  середня температура газів в щаблі ТТА. В результаті розрахунків
як проміжний теплоносій в безконденсаційному щаблі TTA була обрана вода.
Тепловий розрахунок конденсаційного щаблю TTA виконувався за вище
приведеним алгоритмом крім визначення коефіцієнту теплопередачі від газів до
ребристої поверхні, який враховує процеси тепло- і масопереносу, що спільно
протікають при конденсації парів води з продуктів згоряння палива. В якості
проміжного теплоносія в конденсаційному щаблі ТТА була обрана аміачна вода
з масовою концентрацією аміаку, рівною 50 %.
Розроблена на основі запропонованого методу теплового розрахунку
конструкція TTA має високі теплотехнічні показники і компактність.
Впровадження теплоутилізаційної системи з TTA в її складі в комунальну
теплоенергетику дає можливість забезпечити економію природного газу на
рівні 14 %.
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УТВОРЕННЯ ОКСИДІВ АЗОТУ ПРИ СПАЛЮВАННІ ПАЛИВА В
КОТЛАХ
Єфімов О.В., Тютюник Л.І., Іванова Л.А., Півоварова Н.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В процесі спалювання палива утворюються оксиди азоту. Реакція
утворення оксидів азоту має ланцюговий механізм і протікає з поглинанням
теплоти, наприклад: N2+O2=2NO–90 кДж/моль. Зменшення температури
горіння різко знижує рівноважну концентрацію оксиду азоту і одночасно
збільшує час, необхідний для досягнення цієї концентрації. У котлах при
температурах в топці 1400÷1500 °С часу перебування газів у факелі в 100 разів
менше за необхідне для досягнення рівноважної концентрації, і концентрація
оксиду азоту, що утворюється, складає NO=(0,05÷0,15)∙РNO, де РNO –
парціальний тиск оксиду азоту. Надлишок азоту прискорює реакцію, але
одночасно його збільшення знижує температуру горіння, що уповільнює
реакцію. При малих надлишках повітря істотніше вплив першого чинника, при
великих – другого. Також на збереження оксиду азоту впливає швидкість
охолоджування газів (швидкість гартування). Унаслідок оборотності реакції
оксиди азоту в газах зберігаються при швидкому їх охолоджуванні.
Охолоджений оксид азоту вступає в реакцію з атмосферним киснем, внаслідок
чого утворюється NO2. Реакція залежить від концентрації реагентів і із
зменшенням NO сповільнюється, при цьому в атмосферному повітрі
зберігається NO. При подальшому охолоджуванні (нижче за 140 °С) частина
NO2 переходить в N2O4, частка якої збільшується по мірі охолоджування. За
деяких умов утворюється N2O2. Таким чином, в атмосферному повітрі можуть
утворюватися і існувати одночасно різні оксиди азоту при переважаючому
вмісті NO2 і N2O4. Вміст оксидів азоту в продуктах згорання, що йдуть з котлів,
змінюється в широких межах (у перерахунку на NO від 0,015 до 0,15%) і
залежить від потужності котла, характеристик палива і організації процесу
горіння.
У котельних установках очищення продуктів згорання від оксидів азоту
поки практично не застосовується. Найбільш реальним шляхом зниження
вмісту оксидів азоту і бенз(а)пирену в продуктах згорання, що видаляються в
атмосферу, є зниження температури горіння і коефіцієнта надлишку повітря в
області ядра факела в топці.
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ВМІСТ ШКІДЛИВИХ ДОМІШОК В ПРОДУКТАХ ЗГОРАННЯ
Єфімов О.В., Тютюник Л.І., Іванова Л.А., Ульянцева Ю.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Забруднення шкідливими домішками атмосфери, землі і води погіршує
санітарно-гігієнічний стан міст, селищ, полів, лісів, водоймищ, надаючи
шкідливу дію на організм людини і рослинність, погіршує якість продукції
підприємств, збільшує знос механізмів і руйнує будівельні конструкції і
споруди. По ступеню дії на людину шкідливі речовини розділяються на класи.
До надзвичайно небезпечних відносяться V2O5 і бенз(а)пирен. Перше з'єднання
утворюється в невеликій кількості при спалюванні мазуту. Бенз(а)пирен може
з'являтися при спалюванні будь-якого палива при недоліку кисню, а також
виділятися при розкладанні сажі. Високонебезпечними є NO2 і SO3. Оксиди
азоту NOх утворюються в зоні високих температур факела при 1600 °С.. Вихід
NO3 складає приблизно 10%. SO3 утворюється на кінцевому етапі горіння
палива з SO2 при надлишку кисню і за рахунок каталізу на відкладеннях в
пароперегрівниках. Його вихід складає 2÷5% SO2. У зоні низькотемпературних
поверхонь нагріву SO3 перетворюється в пари H2SO4 і витрачається в процесі
низькотемпературної корозії. Ступінь небезпеки дії шкідливої речовини на
живий організм визначається відношенням його концентрації до гранично
допустимої (ГДК), мг/м3, в повітрі на рівні дихання людини: ki=ci/ГДК.
Значення ki повинне бути менше 1.
У продуктах згорання органічного палива в котельних і промислових
установках містяться тверді частинки золи і незгорілого палива, оксиди сірки
(SO2, SO3), азоту ( NO x ) і ванадію (V2O5). При неповному згоранні палива в
димових газах містяться оксиди вуглецю (СО) і вуглеці типу, CH 4 ; C 2 H 4 і
бенз(а)пирен C 20 H12 . Багато з газоподібних речовин руйнується в атмосфері в
перебігу години і доби. Аерозольні тверді частинки (сажа, п’ятиоксид ванадію,
бенз(а)пирен) можуть накопичуватися на поверхні землі і беруть участь в
приземній циркуляції атмосфери.
Одним з актуальних сучасних завдань є забезпечення чистоти
повітряного басейну. Для цього необхідне очищення продуктів згорання
палива, які видаляються з котлів після їх охолоджування в атмосферу, від
шкідливих речовин шляхом включення до технологічних схем виробництва
теплової енергії спеціального устаткування.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Збараз Л.И., Павлова В.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Отопительные котельные в большинстве своём проектируются в составе
нескольких котлов одинаковой мощности. К примеру, при подключённой
тепловой нагрузке 2,0 МВт, как правило, устанавливают 2 котла по 1,0 МВт,
для покрытия отопительной нагрузки 15 МВт проектируют 3 котла по 5 МВт и
т.д. Устанавливать на котельной несколько котлов разной мощности в
отечественной практике не принято. Однако, для покрытия отопительной
нагрузки, установка котлов разной мощности может оказаться более
рациональной. Это связано с тем, что даже при плавном регулировании КПД
котла достигает максимума в определённом диапазоне мощности (85…90 %).
На примере котельной пос. Б. Рогань, Харьковского района, Харьковской
области, методом математического моделирования нами были определены
прямые затраты для теплоснабжения группы потребителей. Подключённая
договорная тепловая нагрузка рассматриваемой котельной – 3,27 МВт. Объём
системы отопления 32,4 м3. Тепловые потери – 14%. Регулирование
осуществляется качественным методом. Температурный график 95-70 ⁰С. В
котельной установлено 2 котла КОЛВИ-2000 с горелками ГГБ 2,0 МВт.
При математическом моделировании варьировалась компоновка
котельной котлами мощностью 1,0 1,25, 1,6, 2,0 2,5, 3,15 МВт.
Сравнивая общепринятый вариант установки оборудования (2 МВт; 2
МВт) с предлагаемыми вариантами делаем вывод, что при установке котлов
разной мощности расход топлива за сезон ниже. Минимальный расход газа за
сезон получаем при установке котлов (1,25 МВт; 2,5 МВт), причём экономия
газа достигает 11,2 тыс м3 за отопительный сезон. При стоимости газа для
промышленности 9,2 грн/м3 экономия составляет 110 тыс грн.
Использование математического моделирования на этапе проектирования
котельной,
позволяет
подобрать
оптимальный
вариант
установки
оборудования, при котором прямые затраты на теплоснабжение будут
минимальными.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
РЕКОНСТРУКЦИИ ТОПОЧНО-ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ
ПАРОВЫХ КОТЛОВ
Каверцев В.Л., Емец А.С.
Национальный техничческий университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Взяв за основу котел паропроизводительностью 75 т/час, топка которого
рассчитана на сжигание твердого топлива, предлагается реконструировать
топочно-горелочное устройство этого котла с целью повышения
паропроизводительности до 90 т/час и возможности сжигания более дешевого
топлива – доменного газа. Это позволит использовать котел на
металлургических предприятиях, где в результате технологичеких процессов
выделяется доменный газ.
Реконструкция топочно-горелочного устройства заключается в
изменении геометрии топки котла. Были выбраны горелочные устройства
смешанного типа, чтобы в случае необходимости обеспечить возможность
работы котла на природном газе.
Рассматривалось два варианта конструкции нижней части (пода) топки.
Оригинальный под топки представляет собой холодную воронку для
обеспечения твердого шлакоудаления. Так как выбранные горелочные
устройства расположены на значительном удалении от пода, в нижней части
топки могут происходить случаи недогрева воды. Поэтому предложено
изменить конфигурацию пода, чтобы горелочные устройства конструкционно
оказались ближе к нижней части топки.
В результате сравнительных тепловых и конструкционных расчетов двух
вариантов топочно-горелочного устройства получены критерии, а именно:
коэффициенты полезного действия (КПД); расход топлива; температура в зоне
горения; температура уходящих газов на выходе из топки.
Анализ полученных критериев для двух вариантов конструкции топки
показал возможность применения реконструированного котельного агрегата
для заданных условий с точки зрения его работоспособности.
Проведены экономические расчеты, на основании которых сделаны
выводы о целесообразности принятых решений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ
ПЕРЕМЕННЫХ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
Каневец Г. Е., Алтухова О. В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
С целью выявления степени влияния изменения независимой переменной
на изменение показателей эффективности теплообменников был проведен
вычислительный эксперимент по оптимизации маслоохладителей турбин и
теплообменников отопительных систем для широкого диапазона нагрузок.
Область исследования:
– маслоохладители турбин исследовались в диапазоне массовых расходов
охлаждаемого масла 10 ÷ 250 кг/с (11 вариантов расходов);
– теплообменники системы отопления – в диапазоне нагрузок 100÷2000 кВт (8 вар.).
Вид оборудования – пластинчатые теплообменники (ПТО), которые
могут представлять собой как отдельные теплообменные аппараты, так и
комплексы таких аппаратов с различными схемами тока сред.
Задача вычислительного эксперимента – проведение проектной
оптимизации теплообменников по 2-м критериям оптимальности: капитальным
вложениям в теплообменник и приведенным затратам, включающим в себя
помимо капитальных вложений эксплуатационные расходы за весь период
использования теплообменника.
Независимые переменные при проведении оптимизации:
NканO, NканВ – количества каналов в пластинчатом теплообменном аппарате по
средам, отдающей и воспринимающей тепло (средам О и В);
UO, UB – числа рядов аппаратов в теплообменнике по средам О и В для
заданных регулярных комплексов аппаратов;
Fпл – площадь теплопередающей поверхности пластины;
tВК – конечная температура охлаждающей воды (только для маслоохладителя).
По степени влияния на результаты оптимизации вышеуказанные независимые
переменные расположились в следующем порядке:
 для маслоохладителей:
– по критерию оптимальности приведенные затраты: tВК; NканO; UB; NканВ;
UO; Fпл.
– по критерию оптимальности капитальные вложения: tВК; NканВ; NканO;
UO; UB; Fпл.
 для теплообменников системы отопления по критериям оптимальности
приведенные затраты и капитальные вложения результаты ранжирования
совпадают: Fпл; NканВ; UO; NканO; UB.
Полученные результаты позволяют определить очерёдность и шаг
перебора независимых переменных при реализации методов поиска
экстремума. При этом существенно уменьшается размерность задачи
оптимизации.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ТЕРМОДИНАМІЧНОГО АНАЛІЗУ
ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕНЕРГІЇ В ВОДНЕВИХ
ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ
Кошельнік О.В.
Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного
НАН Украины, г. Харьков
Аналіз роботи складних водневих енерготехнологічних комплексів за
допомогою ексергетичного балансу являє собою метод термодинамічного
дослідження з метою отримання найбільш повної інформації щодо процесів
перетворення енергії. Для проведення термодинамічного аналізу необхідно
виконати кількісне визначення величин ексергетичних функцій кожного виду.
Якісну характеристику, що відображає динамічну досконалість складних
систем трансформації енергії, дає ексергетичний коефіцієнт утилізації. Існують
два методи його визначення. Найбільш простий – це відношення ексергії, що
одержана в результаті утилізації тепла енергоносія, до ексергії вторинних
енергоресурсів. Таким коефіцієнтом утилізації можна користуватися, якщо
повернення тепла в технологічний агрегат не передбачається.
Однак для агрегатів, у яких можливо знизити витрату первинного палива за
рахунок використання вторинних енергоресурсів (ВЕР), варто розраховувати цей
коефіцієнт як відношення суми ексергії технологічного продукту і вироблених
за рахунок утилізації тепла енергоносіїв до ексергії палива, що спалюється, та
ексергії екзотермічних реакцій.
Окремі напрямки використання ВЕР розрізняються технологічно – за
необхідними капіталовкладеннями та по кінцевому економічному ефекту.
Однакова кількість перетвореного тепла може бути використана з різною
ефективністю. Тому виникає необхідність у додатковій оцінці рівня
трансформації енергії, що відображала б не тільки кількість та якість утилізованої
енергії, але й ефективність її використання. Таким показником може бути
коефіцієнт ефективності – відношення фактичного економічного ефекту від
використання ВЕР до можливого ефекту при економічно доцільному ступені
перетворення теплоти й оптимальній схемі його використання.
Таким чином, ефективність трансформації енергії в водневих
енерготехнологічних комплексах залежать від кількісної і якісної
характеристики енергоносіїв, а також конкретних умов енергоспоживання, які
визначаються особливостями розглянутого виробництва, а саме технологією,
організацією й розташуванням підприємств, схемами їх енерго- і
теплопостачання.
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ВОДНЕВИЙ ЕНЕРГОПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З
ВИКОРИСТАННЯМ ПАРИ СИСТЕМ ВИПАРНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ
ДОМЕННИХ ПЕЧЕЙ
Кошельнік О.В., Хавін Є.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Кількість теплоти, що містить пара системи випарного охолодження
(СВО) доменних печей є досить значною. У випадку, коли відсутні споживачі
тепла, що забезпечують повне використання пари СВО на протязі всього року,
доцільно розглянути питання ефективності вироблення електричної енергії.
Тут можливі наступні варіанти: використання пари в парових турбінах
конденсаційного типу та з протитиском; для підігріву живильної води в
регенеративних підігрівачах діючих турбін; вироблення електричної енергії в
турбінах з нетрадиційним робочим тілом.
В першому варіанті пара СВО поступає в парову турбіну низького тиску,
де розширюється до тиску в конденсаторі (5 – 10 кПа). Турбіна служить
приводом електрогенератора, від котрого через розподільчий пристрій струм
подається в заводську мережу. Другий варіант – використання пари СВО в
регенеративних відборах турбіни з метою підвищення вироблення
електроенергії. Тут можливо нагрівати живильну воду паром при відключенні
відбору низького тиску турбіни. Але потреба в теплі при номінальному режимі
роботи турбіни покривається лише 10 % виходу пари СВО. Тому цей варіант
також не вирішує проблему використання теплоти низькопотенційної пари.
Враховуючи це, тут доцільно розглянути схему з отриманням електричної
енергії в турбінах з нетрадиційним робочим тілом. Використання водяної пари
з температурою 110 – 130 °C як джерела теплової енергії для термосорбційного
компресора може зробити роботу цієї схеми досить ефективною. Водяна пара,
що виробляється в системі випарного охолодження з температурою tп1
направляється в конденсатор, де теплота конденсату передається водневому
контуру установки. Температура водню при цьому підвищується з tвод2 до tвод3,
він направляється в водневу турбіну, а після неї в термосорбційний компресор
ТСК1. Далі конденсат, що охолоджується, з температурою tк1 потрапляє в
термосорбційний компресор ТСК2, а після нього з температурою tк2 – в
деаератор. Після деаератору насосом конденсат направляється в систему
випарного охолодження доменної печі.
Слід зазначити, що перевагою використання водяної пари за першими
двома напрямками є менша вартість обладнання, що пов’язано з застосуванням
в схемах стандартних теплообмінних апаратів. В той же час перевагами
турбоустановок з нетрадиційним робочим тілом є відсутність необхідності в
додатковому підвищенні тиску пари або неповному використанні
енергетичного потенціалу водяної пари систем випарного охолодження
доменних печей.
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ВЫСОКОПОРИСТЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ
Крахмалев А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Высокопористые шлифовальные круги, кроме обычных пор (размером до
0,03…0,05 мм), имеют крупные поры, полученные при выгорании
специального порообразующего наполнителя. Размер таких пор составляет от
0,1 до 1 мм. Наличие крупных пор значительно улучшает условия образования
и размещения микростружки при резании абразивными зернами, а также
создает условия для лучшего охлаждения зоны шлифования. Высокопористые
круги имеют номера структуры от 10 до 15, при этом общая пористость круга
достигает 55…60 %, а содержание крупных пор составляет 20…30 %.
Марка наполнителя – КФ, указывается также размер основной массы
частиц наполнителя в сотых долях мм, например, КФ40 (размер частиц - 0,40
мм). Применяются наполнители КФ16, КФ25, КФ40, КФ80.
Размер наполнителя, т.е. будущих пор, выбирают равным или в 1,5…2
раза больше, чем зернистость круга.
Контроль
высокопористых
кругов,
в
большинстве
случаев,
осуществляется акустическим методом с указанием звукового индекса (ЗИ).
Диапазон звуковых индексов используемых кругов – ЗИ31-41.
Высокопористые круги применяют при следующих условиях
шлифования:
- при шлифовании вязких, высокопластичных сталей и сплавов –
нержавеющих, жаропрочных, титановых, цветных;
- при шлифовании сложнолегированных термообработанных сталей,
склонных к образованию прижогов (структурных изменений металла);
- при глубинном шлифовании, в особенности профильном, когда доступ
СОЖ в зону контакта круга с деталью затруднен;
- при плоском шлифовании торцом круга, при заточке режущего
инструмента чашечными и тарельчатыми кругами;
- при шлифовании резиновых и полимерных покрытий.
Контроль наличия прижогов и микротрещин поверхностного слоя
выполняется обычно визуально, в том числе с использованием
металлографических микроскопов. Для выявления скрытых прижогов
используют травление специальными химическими реактивами.
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ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ РЕЗАНИЕМ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
Крахмалев А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Титановые сплавы характеризуются рядом особенностей, к которым
относятся малая пластичность, высокая химическая активность и др. Малая
пластичность характеризуется высоким коэффициентом упрочнения, который
примерно в два раза больше, чем жаропрочных материалов. Пониженная
пластичность приводит к тому, что при обработке титановых сплавов сила PZ
примерно на 20 % ниже, чем при обработке сплавов на основе железа.
Высокая химическая активность титановых сплавов при обработке
приводит к активному взаимодействию их с окружающей средой, что
проявляется в сильном поглощении кислорода и азота воздуха. В результате
происходит охрупчивание материала, уменьшаются силы резания, снижается
температура резания. Так как теплопроводность титановых сплавов
значительно меньше, чем конструкционных сталей, при их резании возникает
температура, примерно в 2,2 раза большая, чем при обработке стали 45.
Пониженные пластические свойства титановых сплавов в процессе их
деформации способствуют развитию опережающих микро- и макротрещин, а
большие углы сдвига приводят к образованию стружки с коэффициентом
усадки, близким к единице. Высокая активность титана по отношению к
кислороду и азоту воздуха в 2…3 раза снижает площадь контакта стружки с
передней поверхностью инструмента, что не наблюдается при обработке
конструкционных сталей. Вследствие содержания в титановых сплавах
нитридов и карбидов материал режущего инструмента в сильной степени
подвержен абразивному воздействию. При повышении температуры титановые
сплавы сильнее снижают свою прочность, чем нержавеющие и жаропрочные
стали и сплавы.
При обработке титановых сплавов особое внимание необходимо уделять
вопросам техники безопасности, т.к. образование стружки и тем более пыли
может привести к ее самовозгоранию и интенсивному горению. Поэтому не
допускается работа с подачами менее 0,08 мм, использование затупленного
инструмента с износом более 0,8…1,0 мм и со скоростями резания более 100
м/мин, а также скопление стружки в большом объеме.
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СТАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОЧНОСТІ
РОБОТОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ
Крахмальов О.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Статична характеристика точності будь-якої робототехнічної системи
залежить від похибок виготовлення та експлуатації окремих підсистем і від
зв'язків між ними. Елементи конструкцій окремих деталей виготовляються з
певними технологічними допусками. З огляду на відхилення у формі і разміри
окремих деталей, кінематичних пар і кінематичних ланцюгів статичні
характеристики кожної робототех-нічної системи значно відрізняється від
номінальних (без похибок) характеристик. В основному для більшості
робототехнічних систем, номінальні статичні характеристики є випадковими
функціями, а статичні характеристики окремих підсистем - окремі реалізації
цих функцій.
Статичні характеристики як випадкові функції залежать від системи
випадкових величин, якими є конструктивні і технологічні параметри при
наявності технологічних і експлуатаційних похибок. Математичні очікування
статичних характеристик відповідають конструктивним і технологічним
номінальним значенням, а також параметрами зв’язку між окремими
елементами і підсистемами. На розкид окремих можливих реалізацій статичних
характеристик впливають технологічні допуски і ступінь оптимізації
точностних параметрів інформаційних, контрольних, керуючих та інших
підсистем. Маючи інформацію про закони розподілення конструктивних і
експлуатаційних параметрів, що залежать від технологічних допусків,
необхідно визначити можливий закон розподілення похибок вихідних
параметрів окремих підсистем і робототехнічної системи в цілому. Потрібно
також оцінити вплив зміни параметрів окремих підсистем і всієї
робототехнічної системи на розподіл похибок вихідних параметрів.
Задоволення вимог щодо статичної точності для проектованої
робототехнічної системи може бути досягнуто обмеженням первинних похибок
конструктивних і експлуатаційних параметрів. В деяких випадках доцільно
змінити структуру робототехнічної системи, а також додати до складу
промислових роботів нові пружні елементи або компенсуючи ланцюги.
Похибка вектора вихідних параметрів робототехнічної системи залежить від
похибки вектора вхідних параметрів і чутливості передавальних функцій
окремих підсистем.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ
МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ
ТЕПЛОМАССООБМЕНА В КОНДЕНСАТОРАХ КОНТАКТНОГО ТИПА
Круглякова О.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Контактные конденсаторы форсуночного типа для паровых турбин
являются частью замкнутого конденсационно–охладительного контура и
обычно работают совместно с сухими градирнями Геллера или другими
аппаратами воздушного охлаждения. Подобный контур исключает потери
циркуляционной воды, способствуя, таким образом, не только экономии
водных ресурсов, но и улучшению экологической обстановки в районе своей
эксплуатации. Если ранее комплекс «конденсатор контактного типа – сухая
градирня Геллера» разрабатывался, в основном, для крупных ТЭС и АЭС,
располагавшихся в засушливых районах, то в настоящее время подобная схема
охлаждения циркуляционной воды все чаще используется на геотермальных
электростанциях небольшой мощности.
Несмотря на отмеченные достоинства контактных конденсаторов
форсуночного типа, до сих пор не существует инженерной методики их
расчета, что обусловлено сложностью и многофакторностью формирования и
определения поверхности теплообмена.
Существующие методы расчета контактных конденсаторов базируются,
преимущественно, на эмпирических зависимостях, что затрудняет создание
универсальной инженерной методики.
Очевидно, в этих условиях наиболее перспективным для оценки
эффективности работы конденсатора заданной геометрии является метод
математического моделирования процессов тепло- и массообмена в аппарате.
Структурная сложность математической модели определяется объемом
учета влияния различных факторов, которые могут определять интенсивность
процессов тепло– и массообмена. Так, кроме общих уравнений баланса,
неразрывности, тепломассобмена между взаимодействующими средами,
движения капли и зависимостей для определения теплофизических свойств,
возможен учет внутренней циркуляции внутри капли, реального распределение
диаметров капель по размерам и изменения этого распределения при
взаимодействии смежных факелов распыла, локальной неравномерности
распределения фаз по объему аппарата, эффекта эжекции газового потока и т.д.
Оценка степени влияния этих факторов позволяет создать универсальную
математическую модель оптимальной сложности и адекватности.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ
ПРИ РАССОГЛАСОВАНИИ ЛОПАТОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА
ОБРАТИМОЙ ГИДРОМАШИНЫ
Кухтенков Ю.М., Кухтенков М.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
На переходных и насосных режимах работы в обратимой гидромашине
могут иметь место значительные гидродинамические нагрузки, действующие
на лопатки направляющего аппарата (н.а.), что может привести к авариям.
Экспериментальное определение крутящих моментов на лопатках позволяет
получить информацию для всего диапазона режимов работы гидромашины,
которую необходимо учитывать при проектировании и расчетах на прочность.
В случае аварийного рассогласования лопаток характер нагрузки на них может
сильно изменится. Это может быть вызвано рядом причин: разруше-нием звена
из-за перегрузки н.а.; отказом сервомотора; заклиниванием лопатки
посторонним телом; неравномерной нагрузкой на лопатки. Рассогласование
лопаток приводит к изменению крутящего момента.
Представлены результаты экспериментальных исследований статической
и динамической составляющих крутящего момента при рассогласовании
лопаток н.а. гидромашины в поле универсальной четырехквадрантной
характеристики для условий Днестровской ГАЭС. Исследования проводились
на модельном блоке ГТЛ ОАО «Турбоатом».
Проведен анализ амплитудно-частотного спектра крутящих моментов с
целью выявления режимов в рабочем диапазоне гидромашины на которых
имеют место повышенные вибрации лопаток н.а. и определена линия
ограничения мощности по вибрации в поле универсальной характеристики на
основе анализа статической и динамической составляющих гидравлического
момента на лопатках н.а.
В турбинном и насосном режимах рассогласованные лопатки не
оказывают существенного влияния на величину момента на смежных лопатках
н.а. в зоне эксплуатации натурной гидромашины M I Д  0,1  0,6 Hм . Наиболее
неблагоприятным оказался режим противо-тока, где максимальное значение
пульсаций момента достигают M I Д  7,8 Hм при a0  10 мм и максимальном
рассогласовании a0АС  50 мм .
Спектр частот пульсаций моментов, полученный с помощью анализатора
спектра "Брюль и Кьер" (Дания), при рассогласовании лопаток н.а. идентичен
спектру частот при безаварийной работе н.а.
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АНАЛИЗ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОТКАЗНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Кухтин Д.И., Потанина Т.В.
Национальный техничческий университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В последнее время различные авторы пытаются сделать расчеты тех или
иных показателей надежности с учетом коэффициентов, определяющих степень
сохранения эффективности системы после отказа его составных частей, степень
работоспособности или степень износа оборудования, т.е. учитывается
показатель, характеризующий запас прочности элементов, узлов или самого
вида оборудования.
Показатели надежности энергетических объектов составляют особую
группу среди множества других показателей, характеризующих их качество.
Эта группа обычно содержит как интегральные показатели, так и показатели
отдельных свойств надежности, в частности, показатели безотказности.
Обычно для конкретных объектов устанавливают не больше двух
показателей безотказности, на которые ориентированы проектанты при
создании техники и эксплуатационники при контроле показателей надежности
в процессе функционирования объектов по назначению.
Часто для расчетов показателей безотказности создаваемых объектов
используют математические модели различного уровня сложности. Обобщение
эксплуатационной информации об отказах пилотных объектов, а также о
показателях безотказности аналогов дает возможность корректировать
расчетные модели и, тем самым, повышать качество проектируемых
энергетических объектов.
Для расчета показателей безотказности технических объектов при
проектировании и на основе эксплуатационных данных существуют
многочисленные методики. Результаты расчетов сопоставляются с
нормативными значениями, которые должны быть заданы до начала процедуры
контроля показателей безотказности.
Развитие технического прогресса сопровождается усложнением
используемых технических объектов и систем. Опыт использования во многих
странах глобальных технических систем показывает, что их отказ может
привести к мировым катастрофам, представляющим угрозу для всего
человечества. Это делает актуальными совершенствование существующих
методов и программных средств, которые позволят точно определить
надежность того или иного оборудования.
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ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТВОДЯЩИХ ПАТРУБКОВ НА
ПОТЕРЮ ДАВЛЕНИЯ В КАМЕРЕ ОТБОРА
Лапузин А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Течение пара из проточной части турбины к подогревателям питательной
и сетевой воды сопровождается снижением давления, которое в отдельных
случаях может превышать 10% от давления Ð1 на среднем радиусе проточной

части. Значительная часть этих потерь  Ð  Ð1  Ð2  / Ð1 приходится на камеру
отбора, течение в которой отличается особой сложностью ( P2 – давление на
выходе из камеры отбора). Расчет потерь давления  P в натурной камере
отбора целесообразно выполнять по формуле  Ð   ï'  1 / Ò , в которой  ï' –
условный коэффициент полных потерь, определенный экспериментально.
Важно отметить, что в отличие от универсального коэффициента  ï' режимный









параметр T  P1 / 1c12 / 2 в условиях эксперимента намного выше, чем в
натурных условиях.
В [1] приведены экспериментальные данные о влиянии на коэффициент
'
 ï относительной ширины S кольцевой щели, сообщающей проточную часть с
камерой отбора, относительного расхода в отбор G îòá и количества отводящих
патрубков n. Установлено, что при n=2 взаимное расположение патрубков
(патрубки
диаметрально
противоположны
или
оси
патрубков
перпендикулярны) не влияет на полные потери  ï' . Поэтому полученные
результаты могут быть использованы для типичной схемы, когда из нижней
половины корпуса турбины отбор осуществляется через два патрубка, оси
которых параллельны.
При фиксированных значениях G îòá и S увеличение количества
патрубков приводит не только к снижению условных потерь с выходной
'
'
скоростью  âñ
на  âñ
, но и гидравлических потерь при входе потока в
'
патрубки. Поэтому изменение полных потерь  ï' намного больше, чем  âñ
.
'
При переходе от n=1 к n=2 коэффициент k n   n' /  âc
изменяется в
диапазоне от 1,5 до 2 в зависимости от уровня G îòá и S . Следует отметить, что
коэффициент k , увязывающий изменение полных и выходных потерь в
вариантах с одним и тремя патрубками, незначительно отличается от
коэффициента k n , поскольку переход от n=2 к n=3 уже не влияет на
интенсивность окружного движения в камере отбора.

Литература:
1. Гаркуша А.В. Определение окружной неравномерности давлений и потерь к тракте
теплофикационных отборов турбин [Текст]/ А.В. Гаркуша, А.В. Лапузин, А.Г. Понкратова и др. //
Энергетическое машиностроение.– Харьков: Выща школа. – 1988. – Вып. 46. – С. 3–9.
269

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КАМЕР
ОТБОРА
Лапузин А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Движение неосесимметричной струи пара из проточной части турбины к
патрубкам отбора сопровождается снижением давления торможения на участке
входа в камеру отбора, в самой камере отбора, а также при входе в патрубки [1,
2]. Определить фактические гидравлические потери для потока отбора
практически невозможно, так как для этого необходимо с помощью
ориентируемых пневмометрических зондов найти локальные параметры потока
отбора в межступенчатом зазоре (кольцевое сечение 1), в патрубках отбора
(сечение 2) и на выходе из канала, сообщающего межступенчатый зазор и
камеру отбора.
В эксперименте целесообразно определять не фактический, а условный
коэффициент гидравлических потерь    P1*  P2* / P1*  P1 . В этой формуле







P1* и P1*  P1 – давления торможения и динамический напор на среднем радиусе

сечения 1, P2* – давление торможения в патрубках отбора определенное по
давлению P2 на стенке патрубка и динамическому напору, найденному в
предположении, что в сечении 2 поток равномерный поступательный.
В практических расчетах гидравлические потери находились как разность
полных и выходных потерь:
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Последний сомножитель в формуле для выходных потерь является



P1*



P1*



отношением удельных объемов



v2 v1 .

G îòá



– относительный расход

отбираемой среды, F  F2 F1 – отношение площадей сечений 2 и 1,  1 –
отсчитанный от осевого направления угол закрутки потока в сечении 1.
Литература:
1. Гаркуша А.В. Определение окружной неравномерности давлений и потерь к тракте
теплофикационных отборов турбин [Текст]/ А.В. Гаркуша, А.В. Лапузин, А.Г. Понкратова и
др. // Энергетическое машиностроение.– Харьков: Выща школа. – 1988. – Вып. 46. – С. 3–9.
2. Гаркуша А.В. Определение оптимальных размеров радиальных кольцевых
диффузоров, установленных в тракте отбора паровых турбин [Текст] / А.В. Гаркуша, М.Д.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ПУЛЬСАЦИЮ
СКОРОСТИ В ОПТИМИЗИРОВАННОМ ШЕСТЕРЕННОМ НАСОСЕ
ВНЕШНЕГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ
1
2
Лурье З.Я., Панченко А.И., 3Соловьев В.М., 1Гасюк А.И.
1
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков,
2
Таврический государственный агротехнологический университет,
г. Мелитополь,
3
Государственное предприятие «Харьковское конструкторское бюро по
машиностроению им. А.А. Морозова», г. Харьков
Настоящая работа посвящена:
- исследованию
влияния
конструктивных
и
эксплуатационных
параметров оптимального насоса, обладающего улучшенными техническими
характеристиками (рабочим объемом, коэффициентом перекрытия, радиальным
зазором во впадинах шестерен, удельными скольжениями и др.), значения
которых зависят от параметров зубчатой передачи;
- изучению физической картины причин возникновения пульсаций в
шестеренном насосе, и поиск мероприятий, позволяющих снизить пульсации
мгновенной подачи.
Решение задачи многокритериальной оптимизации с параметрическими,
функциональными и критериальными ограничениями, выполнялось с
использованием метода исследования пространства параметров. Численное
моделирование оптимального насоса осуществлялось на основе программного
обеспечения, основанного на решении осредненных по Рейнольдсу уравнений
Навье-Стокса: для ламинарного (частота вращения шестерен 2 мин-1) и
турбулентного (частота вращения шестерен 2400 мин-1) движения рабочей
жидкости.
На основе проведения трехмерного численного моделирования
количественно определено влияние конструктивных и эксплуатационных
параметров на величину пульсации скорости Vx (подачи) на выходе
шестеренного насоса. Было определено, что введение в конструкцию
разгрузочных канавок дает снижение относительной величины пульсации на
6,9%; увеличение давления на выходе насоса с 0,16 до 16 МПа дало
уменьшение величины пульсации на 6,1%. Увеличение частоты вращения
шестерен от 2 мин-1 до 2400 мин-1 привело к увеличению пульсации на 4,1%.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА МЕХАТРОННОГО
ГИДРОАГРЕГАТА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТРАКТОРА
С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО УСИЛИЮ
Лурье З.Я., Цента Е.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Настоящая работа посвящена моделированию рабочего процесса
мехатронного гидроагрегата (МГА) навесного оборудования трактора, при
котором задающее воздействие и обратная связь являются тяговыми усилиями.
В качестве входного управляющего воздействия в МГА принималось заданное
тяговое усилие на крюке трактора FЗ , а обратной связью служит измеряемое
датчиком тяговое сопротивление (тяговое усилие FТУ ), которое меняется с
изменением условий работы сельскохозяйственных орудий и машин и зависит
от физико-механических свойств почвы, профиля пути и т.п. На реальном
объекте фактическое значение FТУ измеряется датчиком и как сигнал обратной
связи поступает в микропроцессорный блок управления. При моделировании
возникает необходимость косвенным образом имитировать датчик усилия. Был
введен коэффициент K f как удельное тяговое усилие на единицу заглубления
(кН/м), которым можно воспользоваться для формирования в математической
модели МГА обратной связи по усилию.
В процессе исследования возникла необходимость разработки
корректирующих устройств, обеспечивающих формирование соответствующих
управляющих воздействий на гидромеханическую часть мехатронных
гидроагрегатов. Решение поставленной задачи обеспечено синтезом устройств
управления при оптимизации методом Fletcher Reeves в пакете VisSim и
методом проб и ошибок. Получены осциллограммы переменных МГА при
моделировании: рабочего процесса заглубления орудия на максимальную
глубину; реакции на ступенчатое внешнее воздействие (в модели это
имитируется изменением коэффициента K f на величину  Ff ); неровностей
поверхности обрабатываемой почвы. На основе данных экспериментов на
тракторе Т-150К на стерне пшеницы с выявлены две резонансные частоты
1  0,52 c 1 и 2  0,08 c 1 . Полученные осциллограммы хорошо согласуются с
физической картиной исследуемых процессов.
Разработана нелинейная динамическая модель с синтезированными
корректирующими устройствами в канале управления, с алгоритмом
формирования рассогласования по тяговому усилию, с линейной зависимостью
тягового усилия от глубины пахоты для модели датчика. Результаты
исследований могут быть использованы при проектировании МГА для других
мобильных машин (экскаваторы, бульдозеры и др.).
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
Мараховский М.Б., Гасюк А.И. Медведев М.Е.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В связи с ростом цен на энергоносители и стремлением Украины к
энергетической независимости, нами была разработана система управления
энергетическими ресурсами объектов коммунального хозяйства на основе
концепции нулевого энергопотребления. При этом мы учитывали действующие
нормы и стандарты ЕС, а так же комфорт нахождения в помещении, как
основной критерий при построении алгоритма работы системы.
Разработанная система предполагает наличие пассивных методов
энергосбережения (утепление фасадов, цоколей, крыш, установленные
энергосберегающие стеклопакеты, наличие утепленной крыши). В процессе
эксплуатации осуществляется постоянный мониторинг работы систем
энергообеспечения объекта, сравнение текущего потребления энергоресурсов с
установленными нормативами. Если такого соответствия нет, то система
применяет алгоритмы нейронных сетей для того, чтобы проанализировать
данные с датчиков и выдать предполагаемый перечень проблем, которые
привели к перерасходу энергетических ресурсов.
Алгоритм программы построен на основе SOLID принципов объектноориентированного программирования, в силу чего программа легко изменяется
и модифицируется. Сохраняемая база данных позволяет алгоритмам нейронной
сети продуцировать новое поведение объектной модели.
Блочно-иерархическая структура системы позволяет гибко выбирать те
решения, которые необходимы в конкретном исполнении здания (выбор
количества датчиков температуры, потока, давления, CO2-газоанализаторов,
датчиков ветра, уровня, вибрации и т.д.), а так же работу системы затенения,
вентиляции и кондиционирования и т.д. Единый блок контроллера позволяет
расширять систему в процессе эксплуатации, а несколько систем передачи
данных делают ее универсальной с точки зрения подключения различных
периферических устройств.
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЧКИ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА
ВЫСОКОНАПОРНОЙ РАДИАЛЬНО-ОСЕВОЙ ГИДРОТУРБИНЫ
Мараховский М.Б., Гасюк А.И. Медведев М.Е.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Универсальная характеристика гидротурбины, полученная в результате
модельных испытаний, показывает связь режимных параметров ( Q I' , n I' , а0 ) и
энергетических качеств (, ) ее проточной части. Однако, связь эта
представлена в интегральной форме, что затрудняет оценку влияния отдельных
факторов на положение и величину оптимума в поле универсальной
характеристики. Для совершенствования существующей и проектирования
новой проточной части важно знать влияние отдельных параметров на
положение оптимального режима. Для этого необходимо построить
математическую модель рабочего процесса, установить связь отдельных видов
потерь с положением оптимума и, соответственно, оценить влияние
геометрических параметров проточной части на зависимость этих видов потерь
и энергетические качества гидротурбины.
Математическая модель строится в зависимости от безразмерных
параметров – коэффициента теоретического напора (1) и коэффициента расхода
(2):
KH 

gHD 4
D 3
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K
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Q

(1, 2)

В зависимости от указанных безразмерных комплексов выражает-ся
важнейшая энергетическая характеристика гидротурбины - КПД.


KN
 f ( K Q , L ' , K ø' , Re )
KH

(3):

Потери в элементах проточной части представляются в виде
полиноминальных зависимостей безразмерного коэффициента потерь от
коэффициента теоретического напора (1) и коэффициента расхода (2).
Коэффициенты полинома определяются аппроксимацией области
оптимума оптимальной характеристики методом наименьших квадратов.
Изложенный подход к численному моделированию энергетических
характеристик может быть использован как для совершенствования
существующих, так и для разработки новых проточных частей гидротурбин.
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ВПЛИВ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО КОЛЕСА
РАДІАЛЬНО-ОСЬОВОЇ ГІДРОТУРБІНИ НА ФОРМУВАННЯ
ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМУ
Миронов К.А., Олексенко Ю.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Нові можливості з удосконалення гідравлічних систем гідротурбін
відкрилися завдяки застосування сучасних гідродинамічних методів розрахунку
робочого процесу лопатевих гідромашин, які застосовуються у пакетах
прикладних програм провідних фірм, найбільш відомі з них: CFX, STAR-CD,
Fluent, Numeca, FlowER, Flow Vision та ін.
Основними факторами, що впливають на показники робочого колеса, є
характер потоку, який формується лопатевою системою на виході з робочого
колеса, а також розподіл швидкостей і тисків на лопаті. Ці фактори визначають
рівень втрат енергії в робочому колесі і його кавітаційно-ерозійні показники.
Щоб на стадії проектування можливо було забезпечити обґрунтований
облік зазначених факторів, раціональна методика профілювання робочого
колеса повинна забезпечувати відповідність геометрії проектованої лопатевої
системи характеру меридіонального потоку; отримання заданих параметрів
потоку на виході з колеса, зокрема розподіл моменту швидкості; можливість
відпрацювання форми лопаті зі сприятливим, з точки зору енергетичних і
кавітаційних показників, характером розподілу швидкостей і тисків. Найбільш
повно ці вимоги задовольняються при спільному застосуванні для
профілювання лопатевих систем обернених задач осесиметричної течії і
методів розрахунку обтікання решіток профілів.
Досвід проектування проточної частини показує, що часто має місце
суттєве розходження розрахункових і фактичних оптимальних параметрів. Це
обумовлено як неможливістю обліку ряду факторів у рамках використання
методів проектування, так і недосконалістю самих методів.
Для уникнення цього застосовується чисельний експеримент. Шляхом
внесення змін до геометрії проточної частини і подальшого проведення
різноманітних розрахунків встановлено можливість поліпшення енергетичних
показників. В основі методики розрахунку кінематичних і енергетичних
характеристик гідротурбіни лежить математичний опис робочого процесу, який
є основою для проведення чисельного експерименту впливу геометричних
параметрів проточної частини на енергетичні характеристики гідротурбіни.
У роботі було розглянуто, як впливає зміна вихідних кутів лопаті, та
місце знаходження вихідної кромки лопаті робочого колеса в меридіональній
проекції.
Було встановлено, що за рахунок модифікації вихідної кромки лопаті
можливо трохи збільшити ККД гідротурбіни близько 0.5%, але це призводить
до незначного змінення параметрів оптимального режиму в порівнянні з
вихідними даними.
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ КОНДЕНСАЦИОННООХЛАДИТЕЛЬНОГО УЗЛА ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
Переселков А.Р., Дзирун Н.А., Кругов Д.А., Павлова В.Г.
Национальный техничческий университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Конденсационно-охладительный узел предназначен для поддержания
вакуума, например в выпарной установке (при заданных значениях расхода и
давления пара, выходящего из нее). Для этого пар конденсируют в
рекуперативном конденсаторе, а несконденсировавшийся газ откачивают из
рабочего пространства конденсатора вакуумным насосом. Теплота конденсации
пара отбирается оборотной водой, которая затем охлаждается в вентиляторной
градирне и вновь поступает в конденсатор.
При проектировании градирен рекомендуется расчетные параметры
наружного воздуха принимать как среднесуточные за 100 дней летних месяцев на
основании многолетних наблюдений для конкретных климатических условий.
Так, например, для г. Харькова рекомендуемая для расчета температура
воздуха равна 24,9 оС, относительная влажность составляет 52 %. Теоретическим
пределом охлаждения воды при испарении является температура по мокрому
термометру равная 18,6 оС. С учетом рекомендуемого недоохлаждения воды ее
температура после градирни (на входе в конденсатор) может быть принята 23 С.
При тепловом расчете конденсатора определяется, величина теплопередающей
поверхности, необходимая для конденсации заданного расхода пара. После
сравнения ее со значением площади теплопередачи у выбранного стандартного
конденсатора можно утверждать, что конденсация пара будет обеспечена, если
стандартный теплообменник имеет площадь больше или равную необходимой по
расчету.
В результате теплового расчета градирни определяем ее типоразмер, число
секций и необходимые для охлаждения воды объем и высоту оросителя каждой
секции. Если эти геометрические параметры меньше стандартных значений –
охлаждение воды до расчетной температуры будет обеспечено, а если больше – то
будет недоохлаждение воды.
В настоящей работе разработана методика определения фактической
температуры охлажденной воды на выходе из градирни при фиксированном
объеме и высоте оросителя. Эти исследования актуальны в связи с потеплением
климата и явным несоответствием рекомендуемых для расчета и фактических
параметров наружного воздуха, особенно в дневное время летом.
При поступлении в конденсатор недоохлажденной воды, согласно
уравнению передачи тепла, для конденсации пара требуется увеличение
теплопередающей поверхности. Если при выборе стандартного конденсатора
площадь его теплопередающей поверхности несколько выше расчетной
(например, на 30%) то, как показал расчет, при повышении температуры
наружного воздуха более 31 оС величины теплопередающей поверхности
недостаточно и конденсационно-охладительный узел не сможет поддерживать
вакуум.
Настоящее исследование позволяет прогнозировать работу действующих
установок или вносить коррективы при проектировании новых аппаратов.
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МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ВИХРЕВЫХ ЖГУТОВ В ОТСАСЫВАЮЩЕЙ ТРУБЕ ДЛЯ РАСЧЕТА
ПУЛЬСАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРОМАШИН
Подвойский Ю.А., Кухтенков Ю.М.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Прецессия вихревого жгута в отсасывающей трубе является одной из
основных причин появления низкочастотных пульсаций давления, которые
вызывают вибрацию узлов гидроагрегата. Для расчетов на прочность
гидротурбин необходима информация об уровнях гидродинамических нагрузок
в разных местах проточной части, которые представляются в виде
пульсационных характеристик. Эти характеристики могут также быть
получены методами математического моделирования поведения вихревых
жгутов за рабочим колесом в зависимости от режима работы, при этом
используются экспериментальные данные по геометрии вихревых жгутов.
Геометрия вихревых жгутов определяется следующими параметрами:
эксцентриситет, диаметр вихревого жгута, угол наклона вихревой линии. Для
модельной гидротурбины РО170 была получена экспериментальная выборка
измерений геометрии жгута путем визуальных исследованиях потоков с
применением фотографирования и с использованием зондов-датчиков
давления. По этой выборке был осуществлен прогноз геометрии вихревых
жгутов посредством аппроксимации данных полиномами невысокой степени в
зависимости от приведенных оборотов и расходов методом наименьших
квадратов для широкого диапазона режимов работы, включая недогрузки и
форсирование мощности, а затем этот расчет был использован для
прогнозирования геометрии гидромашины ОРО170, разработанной для
Днестровской ГАЭС.
По отдельным следам искомых функций геометрических параметров на
линиях режимных параметров восстанавливаются сами функции в виде
суперпозициональных
формул.
Такой
подход
к
приближению
экспериментальных
данных
называется
методом
интерлинации.
Экспериментально установлено, что кривые геометрических параметров – это
графики функций, обратных полукубической параболе с учетом линии нулевой
циркуляции и точки оптимума. По полученным формулам аппроксимаций были
выполнены расчеты по прогнозированию пульсаций давлений для ряда РО
гидротурбин и насос-турбины ОРО170.
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОПИСАНИЯ ТУРБУЛЕНТНОГО ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ
Потетенко О.В., Крупа Е.С., Демченко Д.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Совершенствование
компьютерных
технологий
математического
моделирования рабочего процесса и турбулентных потоков в проточных частях
гидротурбин привело для решения многих инженерных задач к замене
физического эксперимента на модельных установках так называемым
расчетным или компьютерным экспериментом.
Несомненные преимущества математического моделирования потока и
рабочего процесса гидромашин, заключающееся не только в экономии времени
и снижении трудоемкости, но и в возможности более обширного и более
глубокого анализа расчетных вариантов, приводит к постепенному все более и
более широкому внедрению расчетного эксперимента при решении различных
инженерных задач.
В
докладе рассматриваются проблемы, затронутые в статье
(О.В. Потетенко, Е.С. Крупа. К вопросу учета диффузионного переноса
момента импульса и наоборот при моделировании турбулентных потоков.
Вестник НТУ «ХПИ» №3 (1112). Серия «Гидравлические машины и
гидроагрегаты», 2015).
Как известно, основные уравнения и расчетные формулы в механике
жидкости и газа для несжимаемой жидкости при постоянной температуре могут
быть получены из законов сохранения (изменения) массы, импульса, момента
импульса.
Существенное отличие турбулентного движения жидкости от
ламинарного заключается в интенсивном диффузионном переносе массы,
импульса и момента импульса. При этом происходит трансформация энергии
импульса в энергию момента импульса и наоборот.
Эти процессы происходят при непрерывном процессе генерации вихрей,
диссипации, конвективном и диффузионном переносе, каскадном дроблении
вихрей и др.
В докладе предлагаются на рассмотрение новые уравнения, более полно
описывающие турбулентный поток жидкости.
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СПЕЦИФИКА ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА И
ВОЗНИКНОВЕНИЕ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ВИХРЕЙ В
ЭЛЕМЕНТАХ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ВЫСОКОНАПОРНЫХ
ГИДРОТУРБИН
Потетенко О.В., Крупа Е.С., Олексенко Ю.Ю.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Рассмотрены причины возникновения крупномасштабных вихревых
структур. Объясняются причины трудности создания высоконапорных
гидротурбин с энергетическими показателями, достигнутыми для средних
напоров. Высказывается идея применения наиболее сложных моделей
турбулентности при моделировании потоков.
Высоконапорные радиально-осевые гидротурбины характеризуются
узкими и протяженными межлопастными, а также подводящими каналами. В
этих каналах проявляется взаимодействие между пристеночными зонами и
ядром потока, способствующие появлению крупномасштабных вихревых
структур и больших градиентных полей скорости и давления.
Сложность и характерные особенности структуры потока в проточных
частях гидромашин низкой быстроходности приводит к тому, что не удается
общепринятыми
методами
расчета
и
исследования
разработать
высоконапорные гидротурбины и насосы с коэффициентом полезного действия,
достигнутым для средненапорных радиально-осевых гидротурбин.
Завихренность потока, его турбулизация, постепенно наращивается по
мере прохождения спиральной камеры, колонн статора, лопаток
направляющего аппарата, лопастей рабочего колеса. Так как высоконапорные
гидротурбины, как правило, имеют длинный до 1 км и более деривационный
трубопровод, подводящий воду к гидротурбине с высокими скоростями, то уже
во входном сечении спирали имеет место высокая степень турбулизации
потока.
В докладе рассматриваются основные закономерности турбулентного
потока, полученные экспериментальным путем.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ
Пугачова Т.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Пошкодження
металу
різноманітних
елементів
основного
теплоенергетичного устаткування ТЕС високого і за критичного тиску умовно
можна розділити на дві категорії. До першої з них відносять традиційні
пошкодження, тобто такі, що зумовлені досить відомими причинами, а також
передбачаються відповідними нормативними документами з експлуатації
енергоблоків. До другої категорії відносять нетрадиційні пошкодження, тобто
такі, що недостатньо вивчені і не регламентуються експлуатаційними
інструкціями.
Аргументованість запропонованої диференціації зумовлена тими
об’єктивними обставинами, що в останнє десятиліття на ТЕС України, а також
країн СНД, що використовують однотипне устаткування, усе частіше
трапляються відмови в роботі і позапланові зупинки основного
теплоенергетичного устаткування через пошкодження другої категорії.
Проведений аналіз показує, що така тенденція збережеться і надалі. Для
попередження пошкоджень першої категорії, окрім великої кількості
інформативних матеріалів, розроблені відповідними вищими інстанціями і,
відповідно, обов’язкові для виконання на всіх ТЕС конкретні нормативні
документи і нормативно-технічні документи.
Стосовно пошкоджень другої категорії, то ні в Україні, ні в країнах СНД
дотепер необхідних нормативних документів практично не існує.
До традиційних пошкоджень різноманітних елементів пароводяного тракту
ТЕС енергоблоків слід віднести наступні:
1) киснева (виразкова) корозія труб водяних економайзерів котлів
(переважно вхідних ділянок) з їх внутрішньої поверхні і золове зношування цих
труб із зовнішньої поверхні;
2) пошкодження парогенеруючих (екранних) труб парових котлів з
однією або кількох із таких причин: порушення циркуляції, утворення накипу,
тривалий чи короткочасний перегрів. Внутрішня корозія, зовнішня газова
корозія, корозійна і корозійно-термічна втома;
3) пошкодження труб пароперегрівачів внаслідок тривалого чи
короткочасного перегріву, повзучості, вичерпання тривалої міцності,
пароводяної корозії, термічної втоми, високотемпературної газової корозії,
дефектів зварювання, золового зношування;
4) руйнування паропроводів високого тиску і вторинної пари через
розвиток процесів повзучості, вичерпання тривалої міцності чи ресурсу металу,
високих компенсаційних напружень, високих швидкостей прогріву чи
охолодження, гідроударів, через невідрегульовану опорно-підвесну систему;
5) розтріскування внаслідок зменшення вмісту цинку в латунних трубках
конденсаторів турбін і підігрівачів низького тиску схеми регенеративного
підігріву турбінного конденсату;
6) пошкодження деталей проточної частини парових турбін з таких
причин: повзучість (ротори – зони, що працують при температурах більше 450
С), малоциклова втома (при маневровому режимі роботи), корозійне
розтріскування, загальна або виразкова корозія, ерозійне зношування
(переважно лопатковий апарат останіх ступенів роторів низького тиску, рідше –
лопатки перших ступенів роторів високого і середнього тиску).
280

КРИТЕРІЇ ТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ
Пугачова Т.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Розглянуто питання початкової нерівномірності розподілу напруження і
можливості її зниження в елементах ротора. Теоретичний коефіцієнт початкової
нерівномірності суцільного плоского диску без навантаження від лопаток
3 μ
 ρ  ω2  r 2
9  3 μ
ÊÒ  8

 1,24 .
8
1 3  ρ  ω2  r 2
При виготовленні такого диска з матеріалу, що характеризується ідеальною
здатність до перерозподілу напруження, отримаємо дійсний коефіцієнт Кд = Кт = 1.
За відсутності цієї здатності Кд = Кт = 1,24, тобто міцність диску з
малопластичного матеріалу в 1,24 рази менша від міцності ідеального диску
(1/1,24 = 0,808, тобто приблизно 81 %).
Наявність у центрі диска циліндричного отвору спричинює початкову
нерівномірність, що характеризується коефіцієнтом
3 μ
 ρ  ω2  2  r 2
18  6  μ
ÊÒ  8

 2,48 .
8
1 3  ρ  ω2  r 2
Відносна міцність такого диску, виготовленого з матеріалу нездатного
перерозподіляти напруження (Кд = Кт), становить 1/2,48 = 0,404, тобто 40 % від
міцності ідеального диску.
Прийнявши межу міцності σв або тривалої міцності σд.п як характеристики
руйнування, одержуємо схему крихких руйнувань, що дозволило виробити
критерії переходу до крихких руйнувань і перерозподілу напруження.
Встановлено, що відношення межі міцності σв до межі текучості σ0,2 повинно бути
менше, ніж жорсткість (γ) напруженого стану в найбільш навантаженій точці
σ
σ 0 ,2 σ i 1
σв

 .
 1  γ або
σв
σ1 γ
σ 0 ,2 σ i
Виявлено, що виникнення крихких руйнувань пов'язане не тільки з
властивостями матеріалу, але і з характером напруженого стану, що визначається
його жорсткістю. Жорсткість напруженого стану часто зумовлена особливостями
конструкції, зокрема, наявністю кутових переходів, канавок, отворів тих
елементів, що створюють нерівномірність розподілу напруження. Тому слід
ураховувати не лише крихкість, що характеризує власне метал, але й сукупність
усіх факторів, які впливають на напружений стан деталі.
Для попередження крихкого руйнування цельнокованого ротора необхідний
матеріал з межею плинності
σ0,2 ≤ 0,7·σв.
Як критерій крихкого руйнування пластичних матеріалів слід приймати
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РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КІНЦЕВИХ
УЩІЛЕНЬ ТУРБІН К-200-130, К-300-240, К-800-240
Пугачова Т.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Модернізація системи кінцевих ущільнень турбіни підвищує економічність
роботи турбоагрегату за рахунок зменшення кількості ущільнюючого пара
стороннього джерела, підвищує надійність і маневреність роботи турбіни при
пуску, зупинки і скиди навантаження за рахунок автоматичної підтримки тиску в
камерах ущільнень при переході від подачі до відсмоктування пари і навпаки.
Відмінності реконструйованої системи кінцевих ущільнень турбоустановок
від заводських полягають у наступному:
 у всіх кінцевих ущільненнях циліндрів високого і середнього тиску ліквідуються
камери постійної подачі ущільнюючого пара;
 з колишніх камер «подачі» в ущільненні ЦВТ і ЦСТ організовується додатковий
відсмоктування пароповітряної суміші з метою зменшення опору трубопроводів
отсоса і, відповідно, збільшення пропускної спроможності траси;
- відсмоктування пари з колишніх вакуумних камер на охолоджувач пара
ущільнень проводиться через колектор високого тиску і знову встановлений
трехпроходний регулюючий клапан, керований регулятором тиску.
Цей же колектор є одночасно і колектором подачі ущільнюючого пара на
кінцеві ущільнення високого тиску при пусках турбіни з будь-якого теплового
стану. У колекторі на всіх режимах роботи підтримується надлишковий тиск
0,099-1,01 МПа (1,01-1,03 ата).
Для здійснення пуску турбіни з холодного і неостиглого стану до
трехпроходному регулюючому клапану здійснюється незалежний підвід пари:
 з зрівняльної лінії деаераторів з температури 160 С;
 від колектора власних потреб тиском 0,784-1,274 МПа (8-13 ата) з температурою
230-280 С.
Пар на ЦНТ турбіни підводиться за існуючим трубопроводом з деаератора
через колектор, в якому підтримується тиск від 0,099 до 0,101 МПа (від 1,01 до
1,03 ата).
Таким чином, підвищується надійність і економічність роботи схеми за
рахунок роботи ущільнень ЦВТ і ЦНТ на режимі самоущільнення та ліквідації у
зв'язку з цим необхідності в подачі ущільнюючого пара на стаціонарних режимах
роботи з зрівняльної лінії деаератора.
Надійність роботи схеми відсмоктувачів також підвищується за рахунок
забезпечення рівномірного по колу камери відсмоктування (подачі) пара і
пароповітряної суміші, яка досягається шляхом установки в камерах додаткових
патрубків відсмоктування (подачі).
У міру навантаження турбіни витрату пари на ущільнення, що надходить з
колектора високого тиску, буде зменшуватися, а потім пар почне надходити з
ущільнень у колектор.
Економічність роботи турбіни при впровадженні реконструкції системи
кінцевих ущільнень підвищується на 0,15-0,2%, електрична потужність турбін К200-130 збільшується на 300-400 кВт, турбін К-300-240 - на 500-600 кВт, турбін К
-800-240 - на 1000-1500 кВт.
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РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ТУРБІН
Пугачова Т.М., Ткаченко Р.Д.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Реконструюється гідромеханічна система автоматичного регулювання та
захисту (САР) турбіни в електронно-гідравлічну. Особливістю даної пропозиції
є те, що всі комплектуючі модернізації можливо спроектувати і виготовити в
Україні.
Метою модернізації є підвищення точності підтримки частоти обертання
ротора, поліпшення точності і швидкодії відпрацювання керуючих і захисних
команд, підвищення надійності, а також зниження трудовитрат на
обслуговування САР. Модернізація САР турбіни дозволить енергоблоку
ефективно брати участь у первинному і вторинному регулюванні частоти та
потужності енергосистеми і в роботі протиаварійної автоматики. При цьому
турбіна буде виробляти електроенергію на рівні європейських стандартів (з
нечутливістю до 0,04% і програмованої нерівномірністю 2-10%), що дасть
можливість енергосистемі України працювати спільно з європейськими
енергосистемами.
Реконструкція полягає в установці на турбіні сучасної мікропроцесорної
електронної системи зі збереженням в роботі існуючих гідравлічних
сервоприводів парових клапанів. Решта існуючі механічні та гідравлічні
пристрої САР демонтуються.
Техніко-економічний ефект від модернізації САР забезпечується за
рахунок:
 підвищення точності управління турбіною;
 зниження обсягу регламентних, ремонтних та налагоджувальних робіт з
гідравлічної частини САР;
 зниження витрат на заповнення і регенерацію робочої рідини САР
завдяки зниженню вимог до її чистоти і подовженню періоду між її замінами;
 зменшення споживаної потужності насосів робочої рідини САР;
 автоматизації перевірок і діагностики працездатності САР, в тому числі
можливості проведення перевірки протіворазгонной захисту без збільшення
частоти обертання ротора, що є основним фактором поліпшення показників
надійності і продовження терміну служби турбіни;
 автоматизації контролю стану паророзподілу і проточної частини
турбіни;
 підвищення точності та ефективності обмеження граничних параметрів
режиму турбіни;
 підвищення технічного рівня і полегшення умов праці експлуатаційного
і ремонтного персоналу електростанції.
Розглянутий комплекс реконструктивних заходів при його впровадженні
дозволяє з відносно малими витратами підвищити потужність діючих турбін К200-130 на 8-10 МВт і досягти ККД на рівні 78-80%. на турбінах К-300-240
ХТГЗ ці показники відповідно досягнуть 10-12 МВт і 79-81%.
Враховуючи значні витрати на повну заміну турбоустановок доцільно
при продовженні ресурсу роботи під час капітальних ремонтів впроваджувати
на турбоустановки вищевказані реконструктивні заходи, що дозволяють
підвищити їх економічність, надійність і маневреність.
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ОСОБЛИВОСТІ БЕЗТРУБНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІІ ЕВН
Римчук Д.В., Шудрик О.Л., Карасюк Я.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Широкий діапазон параметрів з подачі та напору, високий коефіцієнт
експлуатації свердловин, а також ряд інших переваг дозволили відцентровим
насосам зайняти ведуче місце в механізованому видобутку нафти. ЕВН
використовують при форсованому відбору рідини з високодебітних, досить
глибоких, нахилених, похило-спрямованних свердловинах. Але ЕВН має також
ряд обмежень з експлуатації. Перш за все наявність піску в рідині(при масовій
долі більше 1 %),наявність вільного газу, який не повинен перевищувати 25%
від частки перекачуваної рідини. Застосування заглибних ЕВН, які спускають
на НКТ, потребує великих витрат часу на виконання спуско-підйомних
операцій, згвинчування та розгвинчування різьбових з’єднань труб і муфт.
Разом з тим, із збільшенням глибини свердловини є необхідність значного
підвищення напору та подачі насосу в межах допустимих діаметрів
експлуатаційних колон. Однак, наявність НКТ всередині колони при трубній
експлуатації ЕВН обмежує це підвищення. Тому був розроблений безтрубний
метод експлуатації свердловин. До переваг цих установок можна віднести:
максимально великі діаметри електродвигуна та насосу, збільшення видобувні
можливості установок в 1,5-2 рази та підвищити ефективність їх роботи на 2030%,
підвищення
напору на 40-50%, подачу на 70-80%, зниження
металоємкості установки та вартості обладнання через відсутність НКТ.
Головними недоліками цього методу є установка пакеру за допомогою НКТ,та
взаємодія пластової рідини з єксплуатаційною колоною, що приводить до її
ерозіонного та корозійного зношування. Та з ростом глибин свердловин цей
метод видобування нафти буде набувати все більш широкого використання.
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РОЗРОБКА РАДІАЛЬНОГО ПАРОРОЗПОДІЛУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЧАСТКОВИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ПАРОВИХ ТУРБІН
Русанов А.В., Косьянова А.І., Косьянов Д.Ю.
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного
Національної академії наук України, м. Харків
На даний час вирішення проблеми підвищення газодинамічної
ефективності регулюючого відсіку з сопловим паророзподілом розвивається за
наступними напрямами:
 розробка систем ефективного регулювання та оптимізація параметрів
турбоустановок з урахуванням їх роботи на часткових режимах;
 дослідження впливу режиму роботи (конфігурації підводу по колу) на
ефективність роботи регулюючого ступеня (РС) і відсіку в цілому;
 підвищення ефективності відсіку РС за рахунок вибору оптимальних
значень параметрів існуючої конструкції: міжвінцевого зазору; ширини
вирівнюючої камери (ВК); форми лопаток робочого колеса (РК) РС, що
забезпечують оптимальну закрутку потоку на вході в ВК;
 підвищення ефективності відсіку РС за рахунок використання
додаткових елементів вирівнювання колової нерівномірності;
 вдосконалення методів математичного та фізичного моделювання з
метою збільшення точності прогнозування нестаціонарних силових дій потоку
на лопатки РС та подальших ступенів.
Всі розглянуті напрями приймають існуючу систему паророзподілу з
коловою парціальністю та ВК, через що, теоретично неможливо досягти
істотного поліпшення роботи регулюючого відсіку на номінальному режимі та
забезпечити відсутність окружної нерівномірності на часткових режимах.
В доповіді представлено новий підхід до організації парціального
паророзподілу – радіальне паророзподіл. На його основі розроблено прототип
регулюючого відсіку для парової турбіни К-325-23,5 без вирівнюючої камери,
що призначений для забезпечення часткових режимів роботи турбіни.
Запропонована теоретична схема регулюючого ступеня з радіальним підводом
пари до трьох кільцевих камер.
Приведені візуалізація течії та інтегральні характеристики розробленої
проточної частини, а також виконано аналіз особливостей фізичних процесів,
що виникають при радіальному підводі пари.
Встановлено, що використання паророзподілення з радіальною
парціальністю забезпечує необхідні параметри часткових режимів роботи
парової турбіни. Вплив радіальної парціальності на параметри газодинамічної
ефективності більшою мірою проявляється в регулюючому ступені та істотно
меншою в другій та третій ступенях.
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ВПЛИВ ОКРУЖНОГО ТА ОСЬОВОГО НАВАЛУ ЛОПАТЕЙ
РОБОЧОГО КОЛЕСА ГІДРОТУРБІНИ ПЛ20 НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ
Русанов А.В., Хорєв О.М., Косьянов Д.Ю., Линник О.В., Сухоребрий П.М.
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної
академії наук України, ВАТ «Турбоатом», м. Харків
Застосування просторового профілювання елементів проточної частини, в
першу чергу лопатей робочого колеса, є перспективним засобом підвищення
ефективності гідромашин. В ІПМаш НАН України накопичено великий досвід
в питаннях просторового профілювання напрямних та робочих лопаток парових
турбін за допомогою окружного та осьового навалів. Цей досвід було вирішено
перенести для удосконалювання робочих коліс гідротурбін осьового типу.
При навалах форма перетинів лопатевих систем зберігається незмінною,
деформується тільки форма лінії прив’язки і, як наслідок, взаємне положення
перетинів у коловому або осьовому напрямах. Складний навал створюється за
рахунок надання осі лопаті форми кривої другого порядку, яка визначається
кутом шаблеподібності γ та відносною довжиною вигнутої ділянки лопаті l . В
робочому колесі осьової гідротурбіни в якості лінії прив’язки приймається вісь
повороту лопаті, після виконання навалів у разі потреби вибираємо нову вісь
повороту.
Дослідження впливу окружних та осьових навалів виконано для робочого
колеса осьової поворотно-лопатевої гідротурбіни ПЛ20 Кременчуцької ГЕС за
допомогою програмного комплексу IPMFlow. Сітка Н-типу розрахункової
області, що містила канали напрямного апарату та робочого колеса, а також
відсмоктувальну трубу, налічувала понад 2,2 млн комірок. Моделювання в'язкої
течії нестисливої рідини виконано на основі чисельного інтегрування рівнянь
Рейнольдса з додатковим членом, що містить штучну стисливість. Для
врахування
турбулентних
ефектів
використано
диференціальну
двопараметричну модель SST Ментера.
Чисельне інтегрування рівнянь проведено за допомогою неявної
квазімонотонної схеми Годунова другого порядку апроксимації за простором і
часом.
За результатами дослідження вперше отримано залежності структури
просторового потоку в характерних перетинах проточної частини, в тому числі
і у відсмоктувальній трубі, від величини окружного та осьового навалів.
Встановлено також залежності втрат енергії в елементах проточної частини, а
також ККД та потужності від значення кута шаблеподібності γ.
Встановлено, що при застосуванні навалів: 1) істотно змінюється вигляд
епюр тиску на поверхні лопаті, особливо в районі вхідної кромки;
2) змінюється розподіл складових швидкості та значень кутів потоку за
робочим колесом на вході в відсмоктувальну трубу; 3) істотно змінюються
характеристики потоку в відсмоктувальній трубі та значення втрат енергії в ній;
4) вдалося підвищити значення ККД потужності сучасної гідротурбіни
Кременчуцької ГЕС в широкому діапазоні режимів роботи.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗШИРЕННЯ ДІАПАЗОНУ
РОБОТИ РАДІАЛЬНО-ОСЬОВИХ ГІДРОМАШИН
Русанов А.В., Хорєв О.М., Мосцевенко Ю.Б.
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної
академії наук України, м. Харків
Гідротурбіни та насос-турбіни на ГЕС та ГАЕС використовують для
покриття піків навантаження в енергосистемах. В останні роки з’явилися
вимоги експлуатувати гідромашини в турбінному режимі в більш широкому
діапазоні низьких витрат – до 20-30 % потужності від номінальної. При
застосуванні традиційних конструкцій елементів проточної частини, зокрема
робочого колеса, в зоні низьких витрат спостерігаються значні пульсації тиску,
що призводять до підвищення рівня вібрації всіх елементів гідроагрегату, а
також до погіршення кавітаційних характеристик.
Одним із ефективних методів рішення цієї проблеми є застосування
радіально-осьових робочих коліс із додатковими проміжними лопатями меншої
довжини – спліттерами. Проведено аналіз сучасних літературних джерел з цієї
теми, який показав перспективність використання таких коліс як в
гідротурбінах Френсіса, так і в насос-турбінах. В той же час виявлено, що
питання впливу геометричних параметрів робочих коліс насос-турбін із
сплиттером (число лопатей, відносна довжина спліттера, розташування його в
каналі та ін.) вивчені не достатньо та потребують подальших досліджень.
Розроблено методику проектування лопатей спліттера робочих коліс
радіально-осьового типу. Побудовано тривимірну геометричну модель
робочого колеса із спліттером насос-турбіни середньої швидкохідності.
Проведено тестові розрахунки в турбінному режимі.
Передбачається провести дослідження впливу геометричних параметрів
лопатей робочого колеса на структуру потоку та енергетичні показники.
Дослідження проводитимуться за допомогою програмного комплексу
IPMFlow, розробленому у ІПМАш НАН України. Сітка Н-типу розрахункової
області, що містила канали статора, напрямного апарату та робочого колеса,
налічувала приблизно 5,5 млн комірок. Моделювання в'язкої течії нестисливої
рідини виконуються на основі чисельного інтегрування рівнянь Рейнольдса з
додатковим членом, що містить штучну стисливість. Для врахування
турбулентних ефектів використовується диференціальна двопараметрична
модель SST Ментера.
Чисельне інтегрування рівнянь проводиться за допомогою неявної
квазімонотонної схеми Годунова другого порядку апроксимації за простором і
часом.
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ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ
ТЕПЛОВИХ СХЕМ ПАРОТУРБІННИХ УСТАНОВОК
Савченко В.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Сучасні паротурбінні установки (ПТУ) є складними технічними
системами, що складаються з великої кількості різнорідних компонентів, що
потрібно враховувати під час оптимального проектування їх параметрів.
Моделювання теплових схем ПТУ є одним з етапів проектування обладнання та
оптимізації режимів роботи теплових і атомних електростанцій. Комп’ютерне
моделювання ПТУ дозволяє прискорити та здешевити процес проектування.
Існує ряд програмних комплексів для розв’язання цієї задачі, але вони як
правило є пропрієтарними та орієнтованими на конкретного виробника ПТУ.
Серед універсальних та безкоштовних програм інтерес становить професійна
система теплофізичних розрахунків DNA (Brian Elmegaard, Данія).
Об’єктно-орієнтований підхід (ООП) до моделювання теплових схем
надає ряд переваг, серед яких: 1) створення нових компонентів на основі
існуючих; 2) синтезування теплової схеми із існуючих компонентів; 3) просте
розширення існуючих схем за рахунок додавання нових компонентів, які або
наслідують та розширюють їх властивості, або додають принципово нові; 4)
накопичення знань у предметній галузі у вигляді наборів (бібліотек) класів
елементів.
З точки зору ООП, будь-яку теплову схему можна розглядати як таку, що
складається з двох основних класів – компонентів (обладнання, колектори,
арматура) та зв’язків (трубопроводи та валопроводи). Процеси, що
відбуваються в схемі, описуються відомою системою рівнянь [1]. На практиці,
використовують три підходи: перший – створюють бібліотеки компонентів з
фіксованими станами (атрибутами класу); другий – задають рівняння станів в
процесі додавання компонента в схему, що є більш гнучким, але вимагає
перекомпіляції програми кожний раз; третій – використовують зовнішнє ПЗ для
моделювання процесів в тепловій схемі, наприклад, DNA.
Показано, що для інтеграції DNA в програмні комплекси на С/С++
потрібно розв’язати задачу побудови класу-обгортки на сучасному Фортрані та
інтерфейсного класу на С++.
Обговорюються переваги та недоліки застосування DNA в моделюванні
теплових схем ПТУ, проблеми інтеграції цього пакета та об’єктно-орієнтованих
програм на C++, а також інші можливі варіанти розв’язання задачі
моделювання теплових схем ПТУ.
Література:
1. Попырин Л.С. Математическое моделирование и оптимизация теплоэнергетических
установок [Текст] / Л.С. Попырин. – М.,1978. – 416 с.
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СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ
ВЕЛИКОМАСШАБНОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ
Солодов В.Г.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Доповідь присвячена огляду на проблеми чисельного моделювання
великомасштабної турбулентності (LES), заснованого на виділенні великих
вихорів за допомогою операції фільтрування рівнянь Нав'є-Стокса (NSE).
Підхід LES є проміжним за ступенем дозволу турбулентних структур між
надзвичайно витратним прямим чисельним моделюванням турбулентності
(DNS) і рішенням рівнянь Нав'є-Стокса, усереднених по Рейнольдсу (RANS).
Історія LES починалася в 60-х роках минулого століття і прийшла з
метеорології. Важливість моделювання турбулентності обумовлена потребами
областей технології та природознавства, де домінують процеси перемішування і
дисипації енергії: в теорії горіння, при вивченні поширення звукових і
електромагнітних хвиль, в управлінні плазмою, в передбаченні клімату і т.п.
У теорії LES [1] рівняння Нав'є-Стокса
ut  u  u v u p*  f ,   u  0 ;   0, T ,   R 3
усереднюються зі спеціальним фільтром при його налаштуванні на виділення
вихорів не менш певного розміру
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Внаслідок нелінійності NSE при фільтруванні виникають моменти
пульсацій полів, які не можуть бути розв'язані в рамках фільтрованих змінних, і
тому є предметом спеціального моделювання
*
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У доповіді обговорюються особливості фільтрування NSE і проблема
замикання фільтрованих рівнянь. Доповідь сфокусована на огляді існуючих
моделей замикання для напруг нерозв’язних (підсіточних) масштабів [2]

ijSGS  ui u j  ui u j
Окремо розглядається коммутативність фільтрів і проблема граничних умов.
Література:
1. Berselli L., Iliescu T., Layton W. Mathematics of LES of Turbulent Flows. SC, Springer,
2006. 348p.
2. Солодов В.Г. Моделювання турбулентних течій. Розрахунок великих вихорів.
Харків: ХНАДУ. 2011. 167с.
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ВЫБОР МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТОВ
ОСЕКОЛЬЦЕВЫХ ДИФФУЗОРОВ
Субботович В.П., Юдин Ю.А., Юдин А.Ю., Темченко С.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Разработана перспективная методика оптимального проектирования
кольцевых диффузоров турбомашин на основе новых методов решения прямой и
обратной аэродинамических задач, которая позволила уменьшить осевой габарит
при заданной степени расширения [1]. Для проверки эффективности
спроектированного оптимального диффузора с криволинейными образующими
выполнены расчеты с помощью CFD. На первом этапе проведены расчетные
исследования, цель которых состояла в выборе модели турбулентности и
параметров сетки, при которых течение, получаемое в результате расчетов, не
должно противоречить известным экспериментальным данным.
Данные расчетов, сравнивались с известной экспериментальной кривой,
полученной Кляйном и подтвержденной Зарянкиным, которая делит плоскость -n
( – угол раскрытия диффузора; n– степень расширения диффузора) на две
области: безотрывную и отрывную. При расчетах использовались модели
турбулентности, которые были встроены в CFD-программу: Spalart-Allmaras (S-A),
k- Shear Stress Transport (k- SST), V2F.
Расчеты, выполненные с помощью CFD-программы, для осекольцевых
конических диффузоров в исследуемом диапазоне соотношений геометрических
параметров (-n) продемонстрировали, что при использовании моделей k-ω SST и
V2F имеют место отрывы потока в диффузорах, расположенных в безотрывной
области, что не соответствует экспериментальным данным. Применение модели
турбулентности S-A дало безотрывное течение в области ниже экспериментальной
кривой Кляйна и привело к отрывам потока в области выше этой кривой. Таким
образом, расчетные исследования показали, что модель турбулентности (S-A) дает
возможность удовлетворительно моделировать безотрывные и отрывные течения в
диффузорах подобного типа.
С моделью турбулентности S-A выполнены расчеты кольцевых четырех
диффузоров со степенью расширения 2: трех диффузоров длиной 1,0м, 0,65м, 0,5м
с прямолинейными образующими и спроектированного оптимального диффузора
длиной 0,5 м с криволинейными образующими. При осевом входе потока
спроектированный безотрывной диффузор имеет практически такой же
коэффициент полных потерь, как и безотрывные диффузоры с большим осевым
габаритом 1,0м, 0,65м, а по сравнению с отрывным кольцевым диффузором с
таким же осевым габаритом 0,5м и прямолинейными образующими коэффициент
полных потерь оптимального диффузора меньше на 5,5% абсолютных и 16%
относительных.
Литература:
1. Субботович В.П. Применение обратной аэродинамической задачи для оптимизации
кольцевых диффузорных каналов [Текст] / В. П. Субботович, А. Ю. Юдин, С. А. Темченко //
Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков: «ХАИ». – 2015. – № 10 (127). –
С. 77-80. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1727-7337.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БИОГАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Тарасенко А.Н., Угольников С.В., Павлова В.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», м. Харків
Мировыми лидерами по количеству биогазовых (БГ) установок являются
Китай и Индия. В своем большинстве это малопроизводительные,
малоэффективные установки мелких хозяйств, поэтому они не определяют
направления развития отрасли. В технологически передовых странах (как
пример – Германия) преобладают тенденции к индустриализации БГ
технологий с выходом на уровень общегосударственного энергоснабжения, что
объективно определяет их лидерство и в области биогаза.
Повышенный интерес к биогазу объясняется тем, что он по сравнению с
другими, альтернативными ископаемым, энергоресурсам не подвержен
влиянию переменных и слабо прогнозируемых природных факторов, и
поэтому, может рассматриваться как стабильный, поддающийся планированию
источник энергии. Однако, участие в БГ процессе живых организмов (многих
видов одновременно) переводит его из сферы точной инженерии в область
искусства и очень усложняет его интенсификацию. Эффективность, а порой, и
работоспособность биореакторов в большой степени определяется
практическим опытом разработчиков и эксплуатантов, зависящим от многих
факторов и плохо поддающимся обобщению и формализации. Значительная
длительность анаэробной биотрансформации (20–80 суток) предопределяет
непрерывность процесса генерации биогаза не позволяя рассматривать его как
аварийно-резервный источник энергии.
В условиях обеспечения страны необходимыми продуктами питания в
Германии многие сельхозпроизводители основным направлением своей
деятельности выбирают производство органической биомассы в качестве
исходного сырья для энергогенерации. Основной продукцией таких
фермерских хозяйств становится электроэнергия. Единичная мощность БГ
установок возрастает, и уже, сопоставима с мощностью энергоблоков ТЭС.
Специализации БГ отрасли способствует понимание того, что ее
экономическая эффективность наряду с регуляторной политикой в области
электрогенерации определяется стабильной (желательно собственной)
ресурсной базой, масштабом производства. Важным и все более масштабным
направлением развития БГ технологии, оказывающим значительное влияние на
ее рентабельность, становится оказание услуг по гигиенизации и утилизации
органических отходов различного происхождения, производство, поставка и
использование натуральных безопасных органических удобрений, когенерация.
Индустриализация производства электроэнергии на основе биогаза оказывает
стимулирующий (синергетический) эффект на целый ряд отраслей экономики,
такие как машиностроение, промышленность материалов, биотехнологии,
системы автоматизации и другие.
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ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТРУБЧАТИХ
ПОВІТРОПІДІГРІВНИКІВ
Тарасенко О.М., Угольніков С.В.
Національний технічний университет
«Харьківський политехнічний інститут», м. Харків
Одним з основних стратегічних напрямів енергетичної політики України
є максимально можливе ресурсо- та енергозбереження при виробництві
теплової та електричної енергії. Це обумовлено значним підвищенням цін на
енергоресурси, що різко підсилило необхідність підвищення ефективності
використання палива, зниження металоємності конструкцій, зменшення втрат
стали через корозію. Повітропідігрівники (ПП) котельних установок є тією
теплообмінної поверхні котла, визначає ступінь утилізації тепла продуктів
згоряння, тому їх удосконалення дає значний внесок у вирішення названих
проблем. Повітропідігрівники сприймають 7 – 15 % теплоти палива, що
віддається продуктами згоряння в котлі, але на їх виготовлення йде до 20 –
30 % всього металу поверхонь нагріву котельної установки.
В процесі розробки нових напрямків розвитку повітропідігрівників
виникла необхідність створення зручних методів розрахунку. Загальною
відмінною рисою нових методик є урахування нерівномірностей температур
середовищ, які неминуче виникають всередині нього через специфіку
перехресного току теплоносіїв.
Запропоновано метод розрахунку повного розподілу температур
теплоносіїв і стінки в трубчатому повітропідігрівнику, а також фактичного
середнього температурного напору в повітропідігрівниках з нерівномірними по
перетину вхідними температурами середовищ.
Встановлено, що для підвищення достовірності результатів розрахунків
теплових характеристик процесів теплообміну трубчастих повітропідігрівників
доцільно використовувати математичну модель з розподіленими параметрами
та враховувати особливості теплообмінного апарату: нерівномірність розподілу
температур теплоносіїв на вході і всередині ПП, залежність теплофізичних
характеристик теплоносія від температури, характер зміни температури обурює
теплоносія і ін.
Виконано чисельні розрахунки характеристик теплообміну в трубчатих
повітропідігрівниках з перехресної і складною схемою руху теплоносіїв.
Отримано розподіл температур стінок труб в повітропідігрівниках для
визначення місць можливого виникнення низькотемпературної корозії, що
дозволить зменшити втрати металу і знизити час ремонту підігрівачів повітря.
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АНАЛИЗ МЕТОДА РАСЧЕТА ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ В ТРАКТЕ
ПОДАЧИ ВОЗДУХА ИЗ КОМПРЕССОРА В РОТОР ГАЗОВОЙ
ТУРБИНЫ
Тарасов А. И., Литвиненко О. А., Михайлова И. А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Питание воздухом системы охлаждения ротора турбины в большей мере
зависит от величины противодавления в полостях ротора компрессора. Формы
полостей ротора компрессоров отличаются большим разнообразием и поэтому
надежного метода расчета противодавления не существует. В связи с этим сделан
анализ интегрального метода расчета закрутки потока и противодавления в
полостях компрессоров и определены ограничения, в рамках которых он может
быть использован.
Возможности интегрального метода были оценены в сопоставлении с
результатами CFD анализа течения воздуха в модельной полости. Модельная
полость вращалась со скоростью 377 1/с и была ограничена радиусами r2=0,35 и
r1=0,15 м, ширина полости s изменялась от 0,06 м до 0,6 м. В последнем случае
полость вырождалась в кольцевой канал. Воздух поступал в полость на внешнем
радиусе аксиально или радиально.
Проведенный CFD анализ показал, что в зависимости от направления
подачи воздуха существенно меняется характер течения в полости. При
радиальной подаче воздуха имеет место безвихревой характер течения, при осевой
– появляется вихрь, который ограничен средним радиусом и внешним радиусом
полости. Тем не менее, различие в характере течения незначительно сказывается
на величине противодавления, которое препятствует перемещению воздуха.
Для полостей с шириной равной 0,06 м напор составлял соответственно 1,388
бар при радиальной подаче воздуха, 1,299 бар при осевой подаче и течение в
целом формировалось под влиянием трения о поверхности дисков.
Интегральный метод расчета, учитывающий трение о диски, показал
центробежный напор очень близкий к этим значениям и равный 1,327 бар. Причем
такое же хорошее соответствие наблюдалось не только при анализе интегральных
величин, но при анализе изменения давления и закрутки потока воздуха вдоль
радиуса.
Установлено, что интегральный метод расчета противодавления в полостях
ротора при центростремительном течении и начальной закрутке потока равной
единице адекватно отражает структуру потока в полости только при относительно
узких относительных ширинах s r2  0,17 .
При больших ширинах течение носит преимущественно вихревой характер,
что приводит к выравниванию величины закрутки по радиусу из-за перемещения
части массы воздуха из области меньшего радиуса на больший. В полостях
компрессорных роторов часто встречаются широкие полости, что вызывает
необходимость разработки метода расчета противодавления в таких полостях, для
надежного снабжения охлаждающим воздухом ротора турбины.
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ОЧИЩЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗГОРАННЯ КОТЕЛЬНИХ
УСТАНОВОК ВІД ОКСИДІВ АЗОТУ
Тютюник Л.І., Іванова Л.А., Налізко О.В., Дадикіна Я.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Скорочення викидів в атмосферу оксидів азоту NOх з димовими газами
котельних установок принципово може бути здійснено по наступних основних
напрямах:
1) застосування технології спалювання палива, що запобігає значному
окисленню азоту повітря і палива, зокрема використання для горіння
як окислювача кисню;
2) застосування рідких або твердих сорбентів, що поглинають NOх з
димових газів з подальшою їх регенерацією і отриманням товарних
форм зв'язаного азоту;
3) каталітичне розкладання оксиду азоту на елементарний азот і кисень.
Другий і третій напрями використовуються при виробництві азотної
кислоти і характеризуються великими капітальними і експлуатаційними
витратами. Лужна абсорбція включає хімічне скріплення азоту по реакціях
типу:
2NO2+Na2CO3=NaNO2+NaNO3+CO2
При цьому поглинанню азоту повинне передувати окислення NO до NO 2,
що при концентраціях N<0,05% вимагає великих об'ємів колон, абсорбції.
Впровадження адсорбційних методів очищення димових газів теж
зв'язане з деякими труднощами. При температурах газів, що йдуть, з котлів
сильно знижуються поглинювальні властивості сорбентів. Це потребує
вирішення проблеми їх відновлювання. Малий парціальний тиск NOх вимагає
значних реакторних місткостей.
Практично зменшення викидів оксидів азоту в атмосферу котлами
найреальніше в даний час досягти шляхом застосування раціональної
технології спалювання палива.
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ В
УСЛОВИЯХ УКРАИНЫ
Тарасенко А.Н., Угольников С.В., Кирьянов В.П.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», м. Харків
Продукт анаэробного сбраживания органической биомассы – биогаз
(состоящий на 50-70% из метана), является перспективным возобновляемым
энергоресурсом, важное качество которого состоит в независимости от
спонтанных геоклиматических факторов. Применение биогаза в различных
странах имеет свою специфику, которая определяется наличием и составом
ресурсной базы; преследуемых при внедрении биоэнергетики целей; наличия
разработчиков и изготовителей оборудования; опыта проектирования,
построения и эксплуатации биореакторов; государственной и региональной
тарифной политики в области энергогенерации.
Возможности и перспективы развития биогазовой отрасли в Украине
рассматриваются на примере проектирования комплекса энергоснабжения
молочнотоварного
животноводческого
предприятия,
которое
несет
существенные убытки в результате непредсказуемых во времени отключений
электроснабжения. Наличие собственной ресурсной базы, а также особенности
биопроцесса определяют биогазовую установку как основной источник
энергоснабжения для технологических нужд. Экономическое обоснование
учитывает снижение потерь основной продукции предприятия и уменьшение
расходов на потребленную внешнюю энергию. Предлагается поэтапное
наращивание возможностей и мощности биокомплекса, что должно
способствовать снижению первоначальных расходов, повышению надежности
энергоснабжения
и
ремонтопригодности,
а
также
эффективному
использованию биоресурсов.
Украина имеет необходимый для широкомасштабного внедрения биогаза
ресурсный потенциал. Цели потенциальных потребителей направлены в
первую очередь на самообеспечение энергией относительно крупных
сельхозпроизводителей. Отмечается, что в стране отсутствует опыт создания и
эксплуатации биогазовых установок, что требует привлечения зарубежных
специалистов для их проектирования, построения и запуска, а также для
обучения персонала. Отсутствия специализированного машиностроения
предопределяет использование импортного оборудования. В условиях
отсутствия крупных единоразовых инвестиций и дефицита времени
необходимых для технологического рывка в развитии отрасли перспективой
является зависимость от импортных технологий и превращение страны в
энергетическую провинцию для европейских стран, поставляя им
биоэнергоносителии (биодизель и биогаз) произведенные из органического
сырья выращенного в Украине.
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ГИДРОПНЕВМОАГРЕГАТОВ
Фатеева Н. Н., Самба Битори Трезор
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Проектирование сложных гидро- и пневмоагрегатов немыслимо без учета
и анализа надежности. Недостаточная надежность может привести не только к
чрезмерным эксплуатационным издержкам (ремонт и восстановление), но и к
более тяжким последствиям (невыполнение задачи, опасные ситуации, аварии).
Математической основой теории надежности являются теория
вероятностей и математическая статистика, математическая логика, теория
случайных процессов, теория массового обслуживания, теория информации,
теория планирования эксперимента и другие математические дисциплины.
Практические расчеты в теории надёжности зачастую сводятся к
большим аналитическим исследованиям, которые иногда требуют
основательных знаний математики и статистики. Благодаря развитию
компьютерной техники и применению программных средств появилась
возможность существенно упростить порядок расчета и сократить время на его
выполнение.
Изменение
выходных
функциональных
параметров
гидропневмоагрегатов в процессе эксплуатации, связанное с изменением
внутренних структурных параметров и технического состояния деталей и
узлов, может быть оценено параметрической надежностью. Она определяется
вероятностью невыхода за пределы технических условий функциональных
параметров агрегата в процессе отработки установленного ресурса (ресурса до
первого ремонта или межремонтного). Такая оценка может быть также
произведена по результатам ресурсных испытаний агрегатов или по
результатам систематического контроля их параметров в эксплуатации при
внедрении прогрессивных методов технического обслуживания и ремонта по
техническому состоянию.
Если полученные результаты не удовлетворяют техническим условиям,
то производится корректировка исходных данных. При этом, поскольку
известна структура формирования показателей надежности, можно указать
оптимальные варианты – за счет каких элементов и насколько необходимо
изменить исходные параметры (материалы, смазку, размеры и конструкцию
агрегата и т.п.).
Оценка параметрической надежности гидропневмоагрегатов позволяет
осуществить рациональный выбор конструктивной схемы и параметров,
подобрать соответствующие материалы и элементы реализаций схем.
Оперативный и достоверный анализы надежности элементов
гидропневмоагрегатов позволяют обоснованно принимать прогрессивные
конструктивные и технологические решения для повышения надежности
элементов, гарантируя тем самым оптимальные показатели новой конструкции.
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АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОПНЕВМОАГРЕГАТОВ
Черкашенко М.В., Бондарева Д.Б.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
При
проектировании
современных
систем
управления
гидропневмоагрегатов технологического оборудования возможны ошибки,
связанные главным образом с противоречивостью перехода между
технологическими операциями и «силовой борьбой» на исполнительном
механизме.
В настоящем докладе предлагается формализованный метод анализа
систем управления гидропневмоагрегатов, позволяющий выявить и устранить
ошибки, возможные при синтезе.
В качестве описания работы системы управления выбран граф операций,
имеющий известные преимущества по отношению к другим формализованным
способам описания. Уравнения функций выходов и внутренних состояний
системы выписываются непосредственно по схеме гидропневмоагрегата.
Выявление ошибок осуществляется определением корректности графа
операций, анализа входной последовательности, корректности матрицы
соответствий и соответствующей системы уравнений. Далее не составляет
труда исправление ошибок при проектировании и, при необходимости,
соответствующей корректировки схемы.
Предлагаемый метод может быть широко использован в системах
гидропневмоагрегатов объектов автоматизации, а именно в металлорежущих
станках,
кузнечно-прессовом
оборудовании,
литейных
машинах,
автоматических манипуляторах и других машинах-автоматах.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В
МЕТАЛОГІДРИДНИХ ЕЛЕМЕНТАХ ВОДНЕВИХ
ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
Чорна Н.А.
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного
НАН України, м. Харків
Водневі енергоперетворювальні установки на базі термосорбційних
компресорів (ТСК) знаходять все більш широке застосування на практиці, що
свідчить про наявність техніко-економічної доцільності здійснення
термохімічних енергозберігаючих технологій в промислових масштабах. Тому
підвищення термодинамічної ефективності ТСК, які є основними елементами
водневих установок різного цільового призначення, являє собою актуальну
задачу.
Проведено розрахунок термодинамічної ефективності перетворення
енергії в ТСК як частини енергоперетворювальної установки. Отримали
розвиток нові теоретичні моделі реальних діаграм фазових рівноваг, кінетики
взаємодії в системах «гідридоутворюючий матеріал – водень», ефекту
гістерезису, нахилу ізотерм «тиск – склад металогідриду», параметрів
тепломасопереносу в шарі металогідриду, конструктивних особливостей
металогідридних елементів (геометрія, металоємність та ін.).
Проведено розрахунково-теоретичні дослідження теплофізичних і
термодинамічних параметрів гідридоутворюючих матеріалів і кінетичних
властивостей процесів взаємодії водню з інтерметалічними сполуками,
обраними в якості робочого тіла. Визначено параметри тепло- і масопереносу в
шарах металогідриду з різною геометрією теплопередаючої матриці.
Визначення термодинамічних характеристик виконано шляхом побудови
діаграми «тиск-концентрація-температура», що дозволить надати оцінку
парціальних і інтегральних величин ентальпії взаємодії водню з
інтерметалічними сполуками, а також визначити параметри ізобарного
гістерезису та його вплив на ефективність процесу стиску водню у
металогідридному термосорбційному компресорі.
В результаті виконання роботи надані рекомендації по створенню
новітніх металогідридних технологій та обладнання для систем перетворення
енергії в металогідридних елементах теплотехнологічних комплексів з метою
підвищення їх енергоефективності та екологічної сумісності з оточуючим
середовищем. У результаті узагальнення інформації, отриманої при проведенні
розрахунково-теоретичних досліджень термосорбційних процесів, розроблена
методика розрахунку конструктивних характеристик металогідридних
елементів, яка дозволить створити зразки металогідридної техніки, що
забезпечать перехід на якісно новий рівень технологій зберігання та переробки
водню.
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СТВОРЕННЯ АЛГОРИТМІВ РОЗРАХУНКУ ТЕРМОХІМІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ В ВОДНЕВОГІДРИДНИХ ЕЛЕМЕНТАХ
ЕНЕРГОУСТАНОВОК
Чорна Н.А.
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного
НАН України, м. Харків
Досліджено вплив кінетичного фактора на інтенсивність процесу генерації
водню в водневогідридних енергоперетворювальних установках, принцип дії яких
базується на використанні ефекту термосорбційної взаємодії водню з
металогідридним носієм.
Як відомо, макрокінетика термосорбційних процесів містить у собі: фізичну
сорбцію на поверхні сорбенту; хемосорбцію водню на поверхні сорбенту, яка
проходить на активних центрах та завершується дисоціацією молекул водню на
атоми; дифузійні процеси в кристалічній структурі металогідриду; мікрокінетику
взаємодії одиничних атомів і молекул водню з кристалічною структурою
металогідриду. Оскільки до цього часу не встановлено детального механізму
опису кінетики реакції взаємодії металогідриду з воднем, у роботах різних авторів
використовується рівняння, яке якісно описує основні закономірності процесу.
Однак у процесі має місце зміна значення константи швидкості реакції, що
визначається, як правило, експериментальним шляхом. На жаль, дані про
константу швидкості реакції сорбції – десорбції водню визначені тільки для
конкретних матеріалів, які отримані за певних умов. Слід зазначити, що величина
тиску й температури для різних реакцій у кожен момент часу мають різну
величину, про що свідчить нахил плато в РСТ – діаграмі системи «метал –
водень», тому в розрахунках для визначення константи швидкості
використовується її усереднене значення, що дає похибку при розрахунках
робочих процесів.
Розроблено
алгоритм
розрахунку
термохімічних
процесів
в
водневогідридних елементах з урахуванням кінетичного фактора, що враховує
реальні теплофізичні і термохімічні параметри робочого тіла, термодинамічну
ефективність перетворення енергії, а також конструктивні особливості цих
елементів при роботі їх в режимах з високою динамікою.
Запропоновано удосконалену методику розрахунку термохімічних процесів
з урахуванням кінетичного фактора, що надало можливість, у порівнянні з
існуючими, з більшою точністю провести розрахунки роботи металогідридних
систем різного цільового призначення.
Визначено вплив кінетичного фактору на термодинамічну ефективність
термосорбційних процесів в металогідридних системах. Порівняльний аналіз
результатів показав, що відхилення значень масової витрати водню, що отримані в
результаті розрахунку та експерименту, не перевищували 3,2 %. Більш суттєвий
вплив має місце в розрахунках температурного поля особливо при високій
інтенсивності теплового впливу. У цьому випадку різниця сягає 10-15 %, що
підтверджує необхідність врахування кінетики процесів для металогідридних
систем.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЛИБИНИ УСТАНОВКИ ШТАНГОВОГО
НАСОСУ У СВЕРДЛОВИНІ НА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ПАРАМЕТРИ
Шевченко Н.Г., Кришня Т.С
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Експлуатація нафтових свердловин глибинними насосами є одним із
основних засобів механізованого способу добування нафти. Для підвищення
ефективності експлуатації СШНУ необхідно на етапі проектування проводити
чисельні експерименти за допомогою комплексу програм по визначенню
фізичних параметрів газорідинної суміші на прийомі у насос та НКТ,
експлуатаційних параметрів плунжерного насосу, перевірки забезпечення
втомної міцності насосних штанг та енергетичних характеристик СШНУ. У
комплексу програм [1], що розроблено на кафедрі гідромашин НТУ «ХПІ»,
використовуються методики П.Д. Ляпкова, А. П. Сілаш, М. Пірвердяна та Ш.
Гіматудинова [2].
У роботі проведено адаптація комплексу програм для заданих умов
експлуатації свердловини, дослідження впливу глибини установки насосу на
параметри СШНУ, що забезпечують її надійну роботу.
Наведено інтерфейс програмних одиниць, що входять у комплекс ПП.
Представлено залежності об’ємного газовмісту, коефіцієнта наповнення та
подачі насосу, параметри режиму роботи, максимального навантаження на
колони штанг, повної потужності для підйому продукції свердловини,
коефіцієнта корисної дії СШНУ та імовірність поломок від глибини установки
насосу.

Література:
1. Комплекс программ для расчета параметров работы штанговой насосной
установки / Н.Г.Шевченко, А. Шудрик, О.С. Коваль // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Енергетичні
та теплотехнічні процеси та устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 1 (1044). - С.175-179.
2. Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных
месторождений. Добыча нефти. / Под общ. редак. Ш.К.Гиматудинова. - М.: Недра. – 1983.
455с.
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ВЛИЯНИЕ ВХОДНЫХ УСЛОВИЙ НА ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНОГО ДИФФУЗОРА ЦВД
Юдин Ю.А., Субботович В.П., Лапузин А.В., Юдин А.Ю., Темченко С.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
При моделировании параметров потока на входе в диффузор необходимо
учитывать течение за последней ступенью турбины. Протечка над рабочим
колесом последней ступени турбины может оказывать положительное влияние
на характеристики диффузора, действуя аналогично специальному вдуву
потока в пограничный слой на наружном обводе диффузора [1]. В современных
конструкциях цилиндров высокого давления установлен осерадиальный
диффузор в выхлопном патрубке, поэтому проблема влияния надбандажной
протечки в последней ступени на газодинамику выходного диффузора
цилиндров высокого давления является актуальной.
С помощью CFD выполнено расчетное исследование осерадиального
диффузора выхлопного патрубка цилиндра высокого давления современной
мощной паровой турбины при увеличении надбандажной протечки от
минимального значения, близкого к нулевому, до значения, превышающего
естественную протечку.
Для
проведения
расчетных
аэродинамических
исследований
подготовлена компьютерная модель осесимметричного осерадиального
диффузора выхлопного патрубка ЦВД. У поверхностей, ограничивающих
проточную часть диффузора, сетка в расчетной области сгущалась. В качестве
модели турбулентности выбрана k-ε. Расчетная модель соответствует
диффузору, выполненному в масштабе 1:3 по отношению к натурным
размерам, и испытанному на воздушном стенде кафедры турбиностроения НТУ
«ХПИ». Сравнение расчетного и экспериментального распределения
параметров в контрольных сечениях диффузора показало удовлетворительное
совпадение.
Установлено, что с увеличением давления, которое определяет
минимальные значения протечки, точка отрыва потока от обечайки диффузора
смещается к входному сечению диффузора, и коэффициент полных потерь
увеличивается (на ~0,12). При давлении, для которого протечка близка к ее
реальному значению, потери существенно, более чем в два раза, уменьшаются,
а точка отрыва потока смещается к выходу из диффузора.
Результаты
исследований
помогут
определиться
с
выбором
периферийного уплотнения для рабочего колеса последней ступени цилиндра
высокого давления при установке осерадиального диффузора в выхлопном
патрубке.
Литература:
1. Гаркуша А.В. Особенности совместной работы ступени и выхлопного патрубка
турбины при различных радиальных зазорах над рабочим колесом [Текст] / А.В. Гаркуша,
В.Е. Добрынин, А.В. Лапузин, Ю.А. Юдин // Теплоэнергетика, 1988. – №8. – С.33–36.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ
ГРАДИРЕН
Ярошенко Т. И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Вентиляторные и башенные испарительные градирни широко
применяются в технических системах оборотного водоснабжения
промышленных и энергетических предприятий. Отвод низкопотенциального
тепла от промышленных аппаратов с помощью градирен – самый дешевый
способ, позволяющий сэкономить не менее 95% свежей воды.
Испарительные
градирни,
будучи
самыми
эффективными
гидроохладителями в системах оборотного водоснабжения, являются при этом
источником негативного влияния на состояние окружающей среды.
Экологические проблемы, возникающие при работе таких градирен в
значительной мере связаны с присущими им капельными выбросами в
атмосферу. Такие проблемы становятся особенно актуальными по мере роста
производительности этих сооружений, а также в связи с приближением
производственных объектов к жилой застройке и транспортным магистралям.
Капли воды, витающие в атмосфере, могут осаждаться на вертикальных
поверхностях высотных зданий и сооружений, на проводах и опорах линий
электропередач, а также втягиваться заборными устройствами систем
вентиляции и кондиционирования воздуха и таким путем попадать в
вентилируемые и кондиционируемые помещения. В сельской местности
избыточный капельный вынос может приводить к засолению почвы и утрате ее
плодородия. Эти проблемы в большей степени относятся к башенным
градирням, чем к вентиляторным.
Для снижения количества выбрасываемой в атмосферу капельной влаги в
градирнях обычно устанавливаются инерционные водоуловители жалюзийного
типа. Повышения эффективности этого метода можно добиться путем
установки водоуловительных устройств на расстоянии большем, чем 0,5
диаметра вентилятора, уходя тем самым из области высоких скоростей
движения воздуха и разрежения, создаваемого вентилятором. В случае
необходимости возможна установка второго водоуловительного устройства.
Инерционные водоуловители, однако, не способны улавливать капли
воды менее 500 мкм. В связи с этим весьма перспективной представляется идея
фотометрического
метода
определения
дисперсного
состава
и
электростатического улавливания капельных выбросов из градирен.
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СЕКЦІЯ 6. НОВІ МАТЕРІАЛИ, КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИТЫХ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ
БЕССТУПЕНЧАТОЙ ГОМТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ТРАКТОРА
Аксененко М.П., Овчаренко А.М., Акимов О.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
На сегодняшний день в условиях производства узлов и агрегатов для
автотракторной промышленности существует тенденция к сокращению сроков
проектирования новых узлов и деталей при повышении требований к
прочностной надежности, что приводит к постоянному усовершенствованию
конструкции и технологии производства отдельных деталей.
Современное состояние вопроса о проектировании деталей и САПР
технологической подготовки производства на одном из определяющих этапах
производства деталей, – изготовления отливок коробок передач, – не позволяет
говорить об эффективном управлении качеством. Причина этого – не
изученность многих процессов, протекающих в процессе формирования
отливки, и определяющих, в конечном счете, реальную, а не теоретически
спроектированную конструкцию детали. Поэтому актуальной представляется
проблема разработки методологии проектирования литых деталей и их узлов с
использованием компьютерно-интегрированных систем и технологий.
Основной частью рассматриваемой ГОМТ является картер входной, от
качества которого будут зависеть требуемые характеристики, заложенные на
стадии проектирования. Требования к качеству и надежности литых деталей
закладываются и выполняются, согласно техническим условиям, на стадии
производства при использовании методик определения технологических
дефектов.
Современные подходы для решения задач анализа литейных процессов
при производстве бесступенчатой ГОМТ ДВС предполагают широкое
использование инженерного моделирования этих процессов в среде
интегрированных компьютерных систем (ИКС), в основу которых заложены
наиболее распространенные математические методы решения подобных задач.
Для решения тепловой задачи, прочностной, диффузионной с помощью
дифференциальных уравнений применяют такие методы численного решения:
метод конечных элементов; метод конечных разностей; метод конечных
объемов; метод граничных элементов.
Целью
данной
работы
было
конструкторско-технологическое
моделирование литейной технологии на примере литой корпусной детали
бесступенчатой ГОМТ.
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ЛОКАЛЬНОЕ УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Алаа Фадил Идан, Акимов О.В., Костик Е.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Одним из методов локального упрочнения является лазерная закалка,
которая обеспечивает увеличение поверхностной твердости и прочности, что в
свою очередь значительно увеличивает срок службы деталей из сталей.
Основным преимуществом такого способа упрочнения является быстрота
процесса и локальность нагрева поверхности, что не разупрочняет сердцевину
детали. По сравнению с методами закалки токами высокой частоты, лазерная
закалка – более прецизионный метод.
Зона лазерного воздействия состоит из трех слоев:
Первый слой – зона оплавления со структурой мартенсит. Наличие данной
зоны зависит от мощности лазерного луча и скорости обработки, особенностью
структуры является столбчатое строение.
Второй слой – зона закалки из твердой фазы со структурой, состоящей из
мартенсита, аустенита остаточного и феррита. Данная структура определяется
распределением температурного поля и понижением температуры от
поверхности вглубь металла, что и способствует выделению остаточного
аустенита и наличием феррита. Нижняя граница данного слоя зависит от
критической точки Ас1.
Третий слой – переходная зона со структурой троостит и сорбит отпуска.
Благодаря особенностям локального лазерного нагрева структура имеет
мелкодисперсное строение со значительной разориентировкой зерен, что
обеспечивает значительное увеличение твердости по сравнению с объемной
закалкой. Микротвердость зон лазерной обработки достигает максимума на
поверхности упрочненного слоя и составляет от 6,5 до 8 ГПа в зависимости от
степени легирования стали.
Глубину упрочненного слоя можно варьировать в достаточно широком
диапазоне изменяя мощность лазерного луча, либо скорость обработки.
Таким образом, лазерная закалка сталей позволяет локально упрочнить
поверхность делали на заданною глубину с поверхностной твердостью от 6,5 до
8 ГПа в зависимости от степени легирования стали.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДЦЕНТРОВАНОГО ЛИТТЯ
Алєксєєва Ю.М., Костик К.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Відцентрове лиття це виготовлення виливків у металевих формах, при
якому розплавлений метал піддається дії відцентрових сил. Метал, що
заливається, відкидається до стінок форми і, твердіючи, утворить виливок. Цей
спосіб лиття широко розповсюджений у промисловості при одержанні
пустотілих виливків з вільною поверхнею - чавунних і сталевих труб, кілець,
втулок, обичайок і т.п.. Залежно від положення осі обертання форм розрізняють
горизонтальні і вертикальні ливарні відцентрові машини. Горизонтальні
машини найбільше часто застосовують при виготовленні труб. При одержанні
виливків на машинах обертання метал з ковша заливають у форму, укріплену
на шпинделі, що приводиться в обертання електродвигуном. Відцентрова сила
притискає метал до бічної циліндричної стінки. Форма обертається до повного
затвердіння металу, після чого її зупиняють і виштовхують виливок.
Виливки отримані методом відцентровою лиття, у порівнянні з виливками,
отриманими іншими способами, мають підвищену щільність у зовнішньому
шарі. При литті тіл обертання зі складним зовнішнім контуром (наприклад,
втулки, труби з фланцями) створюються утруднення для усадки в осьовому
напрямку: у цьому випадку застосовують облицьовані (футеровані) ізложниці.
Футерують ізложниці пісчано-глинястими або пісчано-смоляними сумішами, а
також сухими теплоізоляційними покриттями. Такі ізложниці зносостійкі, але
при цьому зменшується швидкість охолодження металу, що заливається, і
погіршується якість поверхні виливка.
Існує дві схеми відцентрованого способу лиття. По першій відцентрову
силу використовують для утворення порожнини виливка, що здобуває форму
циліндра. Вісь виливка збігається з віссю обертання форми. Таким чином,
виходять виливки циліндричної форми з отвором заданого діаметра (втулки,
труби). Другу схему – центрофугування – застосовують значно рідше.
Відцентрову силу використовують тільки для заповнення форми розплавом і
кристалізації металу. Весь виливок оформляється самою формою, за звичай
виготовленої з формувальної суміші або оболонкової (керамічної). Таким
способом можна відливати різні фасонні деталі.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, СУЩЕСТВЕННО
ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ЛИТЫХ
ДЕТАЛЯХ МАШИН
Алёхин В.И., Акимов О.В., Пензев П.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе приведены результаты исследований, посвященных
конструкторско-технологическому подходу проектирования, предполагающего
разработку оптимальной в некотором смысле конструкции отливки, в которую
заложены рациональные решения по технологии литейной формы.
Технологический подход предполагает использование специальных
технологических приемов на этапе изготовления сплавов или после полного
затвердевания
отливки.
Применение
современного
инструментария
CAD/CAM/CAE-систем позволяет не рассматривать данные два подхода
дифференцированно, а решать задачу конструкторско-технологической
подготовки производства параллельно. Это обеспечивает возможность
существенного сокращения времени освоения новых изделий и предполагает
учет максимально возможного количества влияющих рассмотрении вопроса о
целенаправленном выборе конструкторско-технологических решений при
проектировании литых деталей машин следует заметить, что многие
современные оптимальные конструкции наталкиваются на технологические
ограничения, накладываемые на этапе их изготовления.
При этом погрешности, вызванные технологическими факторами, могут
оказывать влияние на эксплуатационные характеристики машин, в конструкции
которых используются рассмотренные литые детали. Примерами этого могут
быть детали гидрообъемно-механических трансмиссий, влияющих на динамику
машин, детали двигателей внутреннего сгорания (ДВС), бронированных машин
и т.п..
В результате проведенных исследований была выполнена идентификация
технологических факторов, влияющих на величину остаточных напряжений,
обеспечивает принципиальную возможность корректировки в ходе самого
процесса проектирования, в частности, относящейся к изменениям
твердотельной и электронной моделей. Среди таких факторов могут быть
выделены: несовершенство литниковой системы и конструкции стержней,
закладываемых на этапе проектирования технологии литейной формы;
неправильный выбор материала литой детали, нерациональный выбор
модификаторов и режимов модифицирования; отсутствие комплексного
подхода к выбору рационального конструкторско-технологического решения.
Последнее предполагает необходимость согласования всех этапов изготовления
литых
деталей:
параллельного
конструкторско-технологического
проектирования и необходимости учета всех технологических пределов – от
плавки и внепечной обработки сплава до термообработки готовой детали.
Реализация такого подхода обеспечивает снижение остаточных напряжений в
литых деталях машиностроительного назначения.
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СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИТРИДНЫХ
МНОГОСЛОЙНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ
СПЛАВОВ И ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ VI ГРУППЫ
Бабец Д.Н., Постельник А.А., Мейлехов А.А.,
Приходько М.Ю., Соболь О.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Последнее десятилетие характеризуется интенсивным применением
покрытий для регулирования состава, структуры и свойств поверхности
разнообразных изделий. Для повышения термической стабильности
наноматериалов сравнительно недавно была предложена концепция
многокомпонентных высокоэнтропийных сплавов (ВЭС). Согласно этой
концепции, высокая энтропия смешения может стабилизировать образование
неупорядоченной твердорастворной фазы и предотвратить образование
интерметаллических фаз в процессе кристаллизации. Образованные таким
образом высокоэнтропийные сплавы могут обладать повышенной прочностью
в сочетании с хорошей пластичностью, стойкостью к окислению и коррозии.
Еще более высокой твердостью обладают нитриды высокоэнтропийных
сплавов. Однако при этом в значительной мере возрастает хрупкость и
теряется, таким образом, прочность материала. Для повышения
функциональных свойств в этом случае эффективен переход к многослойным
композициям в которых чередуются слои из разных по составу нитридов.
Пятиэлементные катоды Ti-Zr-Nb-Ta-Hf были получены методом вакуумнодуговой плавки. Получение покрытий производилось с использованием вакуумнодуговой установки «Булат-6». Для исследования поверхности покрытий, их
элементного состава и распределения элементов по поверхности использовался
РЭМ с энерго-дисперсионным спектрометром JSM – 6010 LA, (JEOL). Измерения
фазового состава покрытий проводились при помощи рентгеновских
дифрактометров ДРОН-3М и ДРОН-4 в излучении Cu-K.
Установлено, что при невысоком отрицательном потенциале смещения,
подаваемом на подложку при осаждении (-Us менее -150 В), в многослойных
покрытиях с толщиной слоев около 50 нм можно достичь двухфазного
состояния с преимущественной ориентацией кристаллитов, что обуславливает
высокую твердость (до 44 ГПа) и одновременно высокую адгезионную
прочность (критическая нагрузка до 125 Н) и низкий износ (как с контртелом из
Al2O3, так и из стали Ac100Cr6). Высокотемпературный отжиг (7000С) таких
покрытий приводит к усилению текстуры в результате атомарного
упорядочения, что сопровождается ростом твердости до 59 ГПа.
Подача -Us превышающего -150В при осаждении многослойных систем
сопровождается существенным перемешиванием на межфазной границе, что
приводит к разориентации и повышению дисперсности кристаллитов и
уменьшению при этом твердости и износостойкости.
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РАЗНОЗЕРНИСТОСТЬ ЗЕРЕННОЙ СТРУКТУРЫ ВАКУУМНЫХ
КОНДЕНСАТОВ
Бармин А.Е.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В практике термической и термомеханической обработки многих сплавов
часто формируется неоднородная по размерам зерен микроструктура,
негативно влияющая на свойства. В случаях, когда огрубление структуры
охватывает не весь объем изделия, а его часть, возникают структуры с резко
неоднородным размером зерен, так называемые разнозернистые структуры.
Виды разнозернистости и причины ее вызывающие весьма многообразны [1]. В
субмикрокристаллических и нанокристаллических металлах и сплавах, в том
числе полученных электронно-лучевым испарением и конденсацией в вакууме,
разнозернистость возникает в основном в результате аномального роста зерна
при рекристаллизации [2].
Целью данной работы являлось изучение влияния концетрации
легирующего компонента (W) вводимого в паровую фазу на структуру
вакуумных конденсатов на основе железа.
Объектами исследования служили фольги Fe, Fe-W толщиной 10 - 30 мкм,
полученные
электронно-лучевым
испарением
в
вакууме
[3].
Рентгенодифрактометрическими и электронно-микроскопическими методами
контролировали размер зерна, период кристаллической решетки матрицы и
фазовый состав.
Статистический анализ распределения средних размеров зерен в фольгах
Fe-W показал, что увеличение содержания легирующего элемента, а также
снижение температуры подложки приводит к уменьшению размаха выборки,
т.е. к получению более мелкозернистой и однородной структуре. Получение
более однородной структуры должно способствовать повышению термической
стабильности структуры материалов и прочностных свойств [1, 4].
На примере вакуумных конденсатов Fe-W было показано, что в
зависимости от используемого метода определения разнозернистости
структуры, результаты могут существенно отличаться.
Литература:
1. Горелик С.С. Рекристаллизация металлов и сплавов / С.С. Горелик, С.В. Добаткин,
Л.М. Капуткина. – М.: «МИСИС», 2005. – 432 с. 2. Носкова Н.И. Субмикрокристаллические
и нанокристаллические металлы и сплавы / Н.И. Носкова, Р.Р. Мулюков. – Екатеринбург:
УрО РАН, 2003. – 279 с. 3. Il'insky A.I. Structure and strength characteristics of dispersion
hardened composite foils (films) based on iron and nickel / A.I. Il'insky, A.E. Barmin, S.I. Lyabuk //
Functional materials. 2013. V. 20, №4. Р. 477-484. 4. Андриевский Р.А. Термическая
стабильность наноматериалов / Андриевский Р.А. // Успехи химии. 2002. Т. 71, № 10. – С.
967-981.
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НЕТРУДОЕМКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗРУПКИХ ЗОН
МЕТАЛЛА ШВА
Барташ С.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
При сварке низколегированных сталей повышенной прочности обычно
металл шва выступает как мягкая прослойка и отличается от основного металла
по механическим свойствам, структуре и химическому составу. Состав металла
шва зависит: от соотношения наплавленного материала, технологии сварки,
разделки кромок и т. п.
Резкая структурная неоднородность имеет место при аустенитной
структуре наплавленного металла. В данном случае структурный состав
металла шва определяется долей участия в нем основного металла. Зная
химический состав основного и наплавленного металлов, степень их
перемешивания при сварке, можно, используя диаграмму Шеффлера,
установить приближенные химические составы различных участков металла
шва и их структуру.
При большой степени механической неоднородности и при сварке
разнородных сталей вблизи зоны сплавления имеют место твердые и хрупкие
прослойки, размеры и свойства которых влияют на работоспособность всего
сварного соединения и изделия в целом. Задача повлиять на пластичность этих
твердых прослоек может быть решена за счет повышения «эффекта смягчения»
напряженного состояния. Протяженность и размеры зон невелики, поэтому,
изучение механических свойств невозможно или весьма трудоемко.
Для исследования свойств охрупченных зон металла шва рекомендуются
составные электроды, которые собираются в общий пруток из
низколегированных и аустенитных стальных проволок различного диаметра и
покрываются
соответствующей
обмазкой.
Соотношение
между
низколегированной проволокой, близкой по химсоставу к основному металлу, и
аустенитной должно соответствовать доле участия основного и присадочного
материала в шве.
Из наплавленного металла, выполненного составными электродами,
вырезают тамплеты для металлографических исследований, замера твердости,
а также образцы на разрыв и ударную вязкость. Таким образом, без больших
трудозатрат и специального оборудования, с достаточной для инженерной
практики точностью можно оценить структуру и свойства металла шва и
различных его зон, обладающих малой протяженностью и толщиной.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ В КОНСТРУКТОРСКИХ СИСТЕМАХ
Бережной В.А.
Национальный технический университет
«Харковський политехнический институт», г. Харьков
Параметрическое моделирование (параметризация) это моделирование с
использованием параметров элементов модели и соотношений между этими
параметрами. Параметризация позволяет за короткое время «проиграть» (с
помощью изменения параметров или геометрических соотношений) различные
конструктивные схемы и избежать принципиальных ошибок. Параметрическое
моделирование существенно отличается от обычного двумерного черчения или
трёхмерного моделирования. Конструктор в случае параметрического
проектирования создаёт математическую модель объектов с параметрами, при
изменении которых происходят изменения конфигурации детали, взаимные
перемещения деталей в сборке и т.п.
Цель исследования – разработать методику создания параметрической
модели конструкторского объекта с использованием геометрической
параметризации.
Геометрической
параметризацией
называется
параметрическое
моделирование, при котором геометрия каждого параметрического объекта
пересчитывается в зависимости от положения родительских объектов, его
параметров и переменных. Параметрическая модель, в случае геометрической
параметризации, состоит из элементов построения и элементов изображения.
Элементы построения (конструкторские линии) задают параметрические связи.
К элементам изображения относятся линии изображения (которыми обводятся
конструкторские линии), а также элементы оформления (размеры, надписи,
штриховки и т. п.). Одни элементы построения могут зависеть от других
элементов построения. Элементы построения могут содержать и параметры
(например, радиус окружности или угол наклона прямой). При изменении
одного из элементов модели все зависящие от него элементы перестраиваются
в соответствии со своими параметрами и способами их задания.
Процесс создания параметрической модели методом геометрической
параметризации выглядит так: на первом этапе задаётся геометрия профиля
конструкторскими линиями и отмечаются ключевые точки; на втором этапе
проставляются размеры между конструкторскими линиями и задаётся
зависимость размеров друг от друга; третьем этапе обводятся
конструкторскими линиями изображения — получается профиль, с которым
можно осуществлять различные трёхмерные операции.
Геометрическая параметризация позволяет более гибко редактировать
модели. Если надо внести незапланированное изменение, то в геометрию
модели не обязательно удалять исходные линии построения (это может
привести к потере ассоциативных взаимосвязей между элементами модели), —
можно провести новую линию построения и перенести на неё линию
изображения.
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ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ДОБАВОК ДЛЯ
ХОЛОДНОТВЕРДІЮЧИХ СУМІШЕЙ НА РІДКОМУ СКЛІ
Берлізєва Т.В., Пономаренко О.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Технологія виготовлення виливків з використанням піщаних сумішей на
сьогодні є домінуючою у ливарному виробництві. значною мірою залежать від
складу і властивостей формувальних сумішей. Одним з прогресивних способів є
процес виготовлення стрижнів і форм на рідкому склі (РС), а технології їх
отримання застосовуються на багатьох підприємствах. Це обумовлено тим, що
рідке скло є доступним, недорогим і нетоксичним в’яжучим. Використання в
якості в’яжучого рідкого скла для виготовлення формувальних і стрижневих
сумішей дозволяє отримувати більш міцні форми, знизити металомісткість
виливків за рахунок отримання більш тонкостінних виробів і підвищити їх якість.
Основним недоліком технологій на рідкому склі є погана вибивальність
стрижнів з виливків і виливків з форм. Тому реалізація переваг сумішей на
рідкому склі неможлива без істотного поліпшення їх вибивальності.
Способами поліпшення вибивальності є застосування різних модифікаторів
в рідке скло, введення знеміцнюючих добавок у суміш, а також використання для
процесу отвердження сумішей складних ефірів.
В роботі розглянуто питання розробки і використання нових комплексних
добавок для холоднотвердіючих сумішей на рідкому склі, що дозволяють
підвищити міцність форм та стрижнів на етапі їх приготування, при збереженні
основних властивостей сумішей, таких як живучості, газотвірної здатності,
газопроникності, обсипальності, і сприяють знеміцненню суміші після заливки
металом та їх охолодженні.
В роботі запропоновано для покращення вибивальності сумішей
використовувати комплекс рішень: в склади сумішей на рідкому склі разом з рідкі
ефірні отверджувачі такими як моноацетат етиленгліколь (МАЕГ), діацетат
етиленгліколь (ДАЕГ) вводити технологічні добавки етиленгліколь (ЕГ),
тетраетоксісілан (ТЕОС) і етилсилікат (ЕС-40). А також спеціальну добавку
триацетин з фурфуриловим спиртом (ТАЦ з ФС) для ливарних стрижнів, яка
дозволяє підвищити міцність на стиск через одну годину в порівнянні з МАЕГ і
ДАЕГ.
Створено нову універсальну добавку для ХТС на рідкому склі –
фурфурилоксипропилциклокарбонат (ФОПЦК), яка дозволяє підвищити міцність
форм і стрижнів на етапі їх приготування, сприяє знеміцненню суміші після
заливки металом та охолодження виливків. Універсальна добавка ФОПЦК є
екологічно безпечним матеріалом, оскільки при заливці металу у форму в
результаті термічної деструкції ФОПЦК розкладається і виділяє в обсязі
сформованої композиції СО2 і пару води в навколишнє середовище.
Склади ХТС на основі цих добавок ФОПЦК було апробовано та
впроваджено у виробничих умовах на ПАТ «Сумське науково-виробниче
об'єднання ім. М.В. Фрунзе» (м. Суми) і на підприємстві ТОВ НВФ «Орттех»
(м.Харків).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛЯНЫХ СТЕРЖНЕЙ
В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Борисенко С.В., Пономаренко О.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Литейный стержень - применяемая в литейном производстве отъёмная
часть литейной формы, оформляющая преимущественно внутренние полости
отливки. В тех случаях, когда конфигурация литейной модели затрудняет её
извлечение из литейной формы, Л. с. используют и для формирования
наружных частей отливки. Л. с. изготовляют на стержневых машинах, из
специальных стержневых смесей с последующей их сушкой или отверждением,
в том числе непосредственно в стержневых ящиках.
Стержни при заливке формы со всех сторон окружены жидким металлом,
поэтому
они
должны
обладать
комплексом
свойств:
высокой
газопроницаемостью, а также прочностью, податливостью, выбиваемостью, что
обеспечивается выбором состава соответствующей стержневой смеси и
конструкцией стержня.
Как правило такие стержни изготавливают из веществ, которые при
надлежащем обращении не вступают в реакции, протекающие с выделением
газов, отрицательно не влияют на окружающую среду, ни при изготовлении
стержней, ни в процессе литья. Поскольку при литье не образуются газы,
улучшается качество отливок, не возникает газовых и усадочных раковин. При
удалении стержней не образуются остатки, требующие особой утилизации. В
зависимости от состава возможно их повторное использование. Извлечение
солей из жидкой фазы возможно, например, распылительной сушкой или
выпариванием.
Стержни можно изготавливать пескодувным методом и применять при
изготовлении отливок, предпочтительно методом литья под давлением или в
кокиль, соляные стержни полностью растворяются в растворителе, не оставляя
твердых остатков, и поэтому могут быть полностью и просто удалены из
отливок. Поэтому применение соляных стержней при изготовлении отливок
является перспективным и прогрессивным направлением в литейном
производстве.
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СТВОРЕННЯ АНІМАЦІЙНОГО ВІДЕОРОЛИКУ У ПРОГРАМАХ
ТРИВИМІРНОЇ ГРАФІКИ ТА ВІДЕО МОНТАЖУ
Вдовикін Б.Б, Дашкевич А.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Сьогодні 3D графіка міцно увійшла в безліч сфер нашого життя, тому
актуальним стає розробка нових підходів до створення анімаційних роликів у
середовищі 3Ds Max. Були розглянути загальні питання тривимірної графіки,
моделювання, рендеру та програмного забезпечення для моделювання. Був
здійсненний вибір та обґрунтування обраних програм для моделювання та відео
монтажу для конкретно розробленого відео. Описано повний цикл створення
відео: створення моделей, сцени, текстурування, виставлення джерел світу та
камер, анімація, рендер та подальша обробка у програмі відео монтажу.

Рис. 1 Фрагмент створеного відео
В результаті роботи було створено відео ролик, який може бути
використаний в якості рекламного матеріалу або у навчальних цілях.
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РОЗРОБКА ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦІЇ ВІДЕОУРОКІВ
Вдовикін Б.Б., Скоробогатько М.В., Дашкевич А.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Одним з найбільш актуальних засобів навчання є відеоуроки, що
дозволяють зробити навчальні заняття (аудиторні і самостійні) цікавішими,
динамічними і переконливими, а величезний потік інформації, що вивчається
легко доступним. Такий методичний прийом, як відео навчання дозволяє
зробити навчальний матеріал більш наочним і може бути важливим
інструментом для самостійної підготовки учнів. Також даний підхід можна
використовувати як одну з форм дистанційного навчання.
Актуальність впровадження відеоуроків в навчанні обумовлюється
наступним причинами: при вивченні навчального матеріалу в форматі відео
користувач може регулювати процес навчання, саме, відео, переглядати
відеоматериал з необхідного місця, припиняти перегляд, тим самим детально
вивчити незрозумілі або особливо важливі йому моменти.
Для розробки відеоряду було обрано програмне забезпечення
AdobeFlashCS3. Воно є найоптимальнішим для створення простих анімацій
руху, та форми, а також має достатньо можливостей для створення більш
продвинутих анімацій. Було прийнято рішення працювати із зображенням
роздільною здатністю 740х480 та частотою зміни кадрів 24fps. Для кольорової
гами зображення було обрано кольори, які вже присутні на елементах емблеми
кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки, та їх відтінки.
Вони гармонічно вписуються у сцени, а також поєднуються один з одним
(рис. 1). Для фону було обрано чорний колір для забезпечення більшого
контрасту зображення

Рис. 1 Заставка відео уроку
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ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНІ ТА РЕНТГЕНОГРАФІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛІ 15Х11МФ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД
ШВИДКОСТІ НАГРІВУ ПІД ЧАС ВІДПУСКУ
Вуєць О.Є., Григор’єва С.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Робота присвячена комплексному дослідженню впливу термічної обробки
(відпуску) зі швидкісним нагріву струмами високої частоти (СВЧ) за
допомогою
просвічуючої
електронної
мікроскопії
(ПЕМ)
та
рентгенографічного аналізу.
Методика дослідження полягає в проведенні як стандартної пічної, так і
швидкісної термообробки (загартування та відпуску в інтервалі 300-800 оС)
сталі
15Х11МФ;
дослідженні
субструктури
за
допомогою
рентгеноструктурного аналізу та фазового складу за допомогою
рентгенофазового аналізу; дослідженні структури за допомогою електронної
мікроскопії (растрової та просвічуючої).
Електролітичне полірування було здійснено на установці TenuPol – 5.
ПЕМ отриманих зразків проводилась на електронному мікроскопі JEOL JEM2100 при прискорюючи напрузі 200 кВ з приставкою для визначення
елементного
складу
локальних
ділянок
методом
рентгенівської
енергодисперсійної спектроскопії (EDS). За допомогою ПЕМ були отримані
світлопольні та темнопольні зображення, отримані електронограми з заданих
місць, темнопольні зображення в певних рефлексах.
Рентгеноструктурний аналіз показав, що застосування високої швидкості
нагріву в процесі відпуску приводить до отримання такого структурного стану
в сталі, що в порівнянні зі звичайним пічним відпуском характеризується більш
високими значеннями мікродеформації кристалічної ґратки, щільності
дислокацій і більш високим ступенем дисперсності когерентних областей.
За допомогою ПЕМ показано, що відпуск з високими швидкостями
нагріву, зокрема через відсутність витримки при температурі відпуску,
приводить до затримки процесів коалесценції та коагуляції карбідів. Через це, в
порівнянні з відпуском в печі, розмір карбідних виділень після відпуску СВЧ
менший майже у декілька разів.
Поєднання рентгенофазового аналізу та ПЕМ дало змогу визначити
фазовий склад сталі після відпуску як в печі, так і за допомогою СВЧ.
Отже, проведені дослідження по виявленню особливостей структури та
фазового складу сталі після відпуску СВЧ, в порівнянні з пічним, виявили
краще співвідношення показників субструктурних характеристик, більш
дисперсний розмір структурних складових, а, отже, і співвідношення
показників твердості та пластичності в сталі 15Х11МФ, забезпечуючи тим
самим високий запас стійкості сталі в умовах крихкого руйнування.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В
СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПРОГРАМНОГО СПРЯМУВАННЯ
Глібко О.А., Максимова М.О.
Національний технічний університет «ХПІ»,
Національний університет цивільного захисту України, м. Харків
Актуальність роботи обумовлена тим, що велику кількість сучасної
віртуальної графічної продукції, в тому числі і рекламного характеру, сьогодні
створюють фахівці-програмісти, які часто не мають навіть початкових знань у
галузі художньої освіти.
Однією з особливостей запропонованої системи підготовки, що
здійснюється на кафедрі Геометричного моделювання та комп’ютерної графіки
НТУ «ХПІ», є наявність в ній дизайнерської складової. Так студентам
пропонуються вирівнюючи курси, де вони отримують знання з основ
композиції, історії виникнення та розвитку художніх стилів, навички свідомої
роботи зі шрифтами, кольором, набувають певних умінь у галузі створення
комп’ютерних графічних двовимірних та тривимірних моделей і сцен у
растровому та векторному середовищі.
В процесі навчання студенти виконують ряд індивідуальних робіт за
наданою тематикою, приклади яких наведені нижче (рис.1,2).

Рисунок 1 - Курс «Дизайнерські
Рисунок 2 - Курс «Дизайнерські
системи комп’ютерної графіки»,
системи комп’ютерної графіки»,
тема «Види композиції», завдання
тема «Види симетрії», завдання
«Глибинно-просторова композиція»
«Осьова симетрія»
Студентка Хоружа Катерина, перший курс.
Зважаючи на потреби сьогодення, та орієнтуючись на сучасну аудиторію,
викладачі кафедри спрямовують свою діяльність також і на створення
дистанційних курсів навчання за спеціальністю.
Результати робіт вже п’ятий рік поспіль беруть участь у Всеукраїнських
конкурсах студентських наукових робіт, де їх автори становяться переможцями
та отримують призові місця.
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МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ТАНТАЛА
НА ВАКУУМНЫЕ КОНДЕНСАТЫ МЕДИ
Глущенко М.А., Зубков А.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Целью данной работы явилось исследование закономерностей
формирования структуры конденсатов Cu-Ta с различным содержанием
тантала. Особенностью этой бинарной системы является отсутствие взаимной
растворимости и химических соединений в равновесных условиях.
Объекты исследований получены электронно-лучевым испарением меди и
тантала из различных источников и последующей конденсацией на подложку в
вакууме. Структуру изучали на ПЭМ-100 и JEM-2100 и рентгеновской
дифрактометрией на ДРОН-3М. Конденсаты получали при фиксированных
технологических условиях, варьировали только концентрацию тантала.
Структурное состояние вакуумных псевдосплавов Cu-Ta зависит от
содержания тантала. Обнаружено, что при концентрациях Та до 0,5 ат. %
происходит резкое снижение величины зерна медной матрицы до ~ 100 нм. При
таких концентрациях легирующего элемента на электронно-микроскопических
изображениях отсутствуют признаки, указывающие на наличие частиц второй
фазы в структуре медной матрицы, а период ГЦК кристаллической решетки
меди не изменяется. Повышение содержания тантала в конденсатах приводит к
перераспределению его атомов между границами зерен, твердым раствором и
частицами второй фазы, которые могут иметь как ОЦК, так и неравновесную
ГЦК кристаллическую решетку.
Совокупность экспериментальных данных дает основание сделать вывод о
том, что модифицирующее действие тантала на структуру конденсатов меди
вызвано формированием
атомами тантала зернограничных сегрегаций.
Теоретические оценки позволяют предположить, что полное блокирование
роста зерен медной матрицы происходит при образовании на их поверхности
адсорбционного слоя атомами тантала со степенью покрытия порядка одного
монослоя. При конденсации паровой смеси атомов меди и тантала происходит
распределение
атомов
тантала
между
пересыщенным
раствором,
адсорбционным слоем на поверхности растущих зерен меди и частицами
второй фазы.
Монослойный характер адсорбционных слоев, предполагающий сильные
межатомные связи между атомами тантала и меди, обуславливает высокую
термическую
стабильность
исходной
нанодисперсной
структуры
двухкомпонентных вакуумных конденсатов Cu-Ta.
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СТРУКТУРА КОБАЛЬТОВЫХ БРОНЗ, ПОЛУЧЕННЫХ
КОНДЕНСАЦИЕЙ В ВАКУУМЕ
Глущенко М.А., Зубков А.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Образование высокодисперсных гетерогенных структур и пересыщенных
твердых растворов при совместной конденсации на холодной подложке в
вакууме паров малорастворимых в равновесных условиях металлов дает
возможность получать объекты, имеющие преимущества, как стареющих
сплавов, так и дисперсно-упрочненных композитов. Структура и физические
свойства этих объектов зависят от многих параметров: типа легирующего
элемента, условий получения, последующей термической обработки.
Двухкомпонентная система Сu-Co представляет особый интерес из-за
отсутствия соединений и заметной взаимной растворимости компонентов в
равновесном состоянии при комнатной температуре. Для получения меднокобальтовых сплавов используются различные методы: закалка из расплава,
порошковые технологии, интенсивная пластическая деформация, лазерное
напыление, электролитическое осаждение и др.
Данная работа посвящена изучению структуры конденсатов Cu-Co,
полученных электронно-лучевым испарением меди и кобальта из различных
источников и последующей конденсацией смесей их паров на ситалловую
подложку в вакууме. Объекты исследования были получены при
фиксированных технологических условиях, варьировали только концентрацию
кобальта.
Электронно-микроскопические
и
рентгенодифрактометрические
исследования показали, что при содержании Со до 2 ат. % наблюдается
снижение размера зерна медной матрицы с 2,8 до 0,4 мкм. При дальнейшем
повышении концентрации кобальта происходит существенное изменение
структурного состояния конденсатов: в объеме медной матрицы формируются
высокодисперсные частицы кобальта, происходит образование пересыщенного
твердого раствора на основе ГЦК кристаллической решетки меди. Следствием
указанных процессов является значительное повышение прочностных свойств
изучаемых материалов, вызванное совместным влиянием зернограничного,
твердорастворного и дисперсионного упрочнения. Кроме того, кобальт
повышает термическую стабильность структуры и свойств вакуумных
конденсатов меди.
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КОНСТРУКЦИОННЫЙ МЕТОД СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ШУМА

Головня А.Б.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В современном мире большинство шумов имеют техногенное
происхождение.
Шумы вызванные работой механизмов, слагаются, в
основном, из сочетания различных звуков:
- соударении деталей, при работа зубчатой передачи, может создавать
звуковое давление до 80дБ (2·105Па) и спектром основных частот и гармоник
(900-2700) Гц;
-движении жидкостей и газов, при обтекании потоками выступающих
частей вызывают вибрации и аэродинамические шумы, имеющие непрерывный
спектр, распределенный в широком диапазоне частот, например, работа
быстроходной вентиляционной установки (3000 об/мин., 12 лопостей) вызывает
шумы в спектре (60-8000) Гц с интенсивностью (110-90) дБ (20·105 -6.25·105)
Па;
- при выхлопе газов из рабочих цилиндров, основная частота ,
определяется количеством оборотов и числом цилиндров двигателя, звуковое
давление может достигать 120 дБ (200·105 Па);
-магнитострикции ферромагнитных деталей, вызывающих вибрацию
сердечников трансформаторов, как правило, создают спектр частот дискретного
характера, с пиками интенсивности от 40 до 70 децебел (2·103- 6,25·104) Па.
Разработка технических решений ,направленных на снижение уровней
шума и вибраций ,является важным направлений современной инженерии.
Одно из таких решений — применение в конструкции источника
вибрации металлических сплавов, с высоким внутренним трением и набором
специальных свойств: немагнитные, коррозионностойкие в морской воде,
прочностные характеристики, в литом состоянии, на уровне конструкционных
сталей.
Выполненная замена стали 25Л, в конструкции подшипниковых щитов
асинхронных электродвигателей привода подводных лодок, на немагнитные
литейные марганцево-медные сплавы, позволила снизить уровень шумов на (38) дБ, за счет ликвидации магнитнострикционного эффекта, расстройства
резонанса и более высокого внутреннего трения сплава, как в свободном так и
в напряженном состояниях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОКОВОК БЕЗ
ШТАМПОВОЧНЫХ УКЛОНОВ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАЗДАЧЕЙ
Горкин М.В., Кузьменко В.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе рассмотрены вопросы производства деталей методами горячей
объемной штамповки, их преимущества и недостатки, которые ведут к
повышенному расходу металла на напуски (штамповочные уклоны) и высокой
трудоемкости механической обработки.
Это привело к развитию прогрессивных методов обработки металлов
давлением, в том числе штамповки без штамповочных уклонов. Известные
технологии штамповки без штамповочных уклонов не лишены недостатков , а
именно : возможна потеря устойчивости заготовки, низкая стойкость
штамповочного
инструмента,
большие
усилия
необходимые
для
формообразования, высокий расход металла, отсутствуют методики по выбору
и проектированию инструмента и оборудования. Все это делает необходимым
дальнейшее совершенствование этих процессов.
Цель работы – создать практические рекомендации по разработке
технологии штамповки с последующей раздачей , выбору инструмента и
оборудования для ее реализации, разработать новые схемы производства
заготовок
Задачи – провести теоретический анализ существующих схем штамповки
без штамповочных уклонов, выявить недостатки и предложить методы их
устранения. Провести анализ формоизменения заготовки в процессе раздачи.
Предложить практическую методику проектирования и выбора инструмента и
оборудования для штамповки.
Выводы: в процессе работы были рассмотрены существующие методы
штамповки осессиметричных поковок как по классическим технологиям, так и
поковок без штамповочных уклонов. Изучены проблемы, возникающие при
производстве поковок данного типа. Были предложены альтернативные
технологические схемы производства этих поковок.
Литература:
1 В.К. Лобанов, И.Е. Накутный Осесимметричная раздача кольцевых поковок
коническим инструментом /Кузнечно-штамповочное производство 1975.-№12.-С9-12
2 Накутный И.Е. Исследование и разработка усовершенствованных процессов
производства осесимметричных заготовок с использованием операций раздачи : Дис…. Канд
техн наук.- Х, 1981 – 163 с. Рукопись.
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ПАНОРАМНІ РЕЛЬЄФИ В ЗАДАЧАХ ВИЗНАЧЕННЯ ОГЛЯДОВОСТІ
ТРАНСПОРТНИХ ОБ’ЄКТІВ
Даниленко В.Я.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
м. Харків
Специфіка рельєфних зображень полягає в тому, що просторові об’єкти
відображуються в шар простору, – і навпаки. Така структура надає можливість
виявляти геометричні параметри кузовів автобусів та обумовлює необхідність
формування не тільки прямих, а й обернених перетворень панорамних
рельєфів. Панорамні рельєфи, які пов’язані з визначенням оглядовості
транспортних об’єктів, потребують відповідних алгоритмів проеціювання.
Тому побудова кругових рельєфних панорам спирається на можливості саме
центральних відображень. Використання синтетичного та аналітичного
дослідницьких шляхів дозволило визначити основні типи рельєфних панорам
[1]: еліптичний (пряма лінія не має спільних точок з кривою другого порядку),
параболічний (пряма лінія є дотичною до кривої другого порядку),
гіперболічний (пряма лінія перетинає криву другого порядку в двох точках).
Важливим компонентом розв’язання задач оглядовості [2] є обернені
перетворення панорамних рельєфів. Вони надають інструмент для перевірки та
коригування елементів системи водій (пасажир) – автомобіль – дорога – водій
(пасажир). Можна виділити кілька основних варіантів перевірки оглядовості
автобусів, кожний з яких для своєї реалізації потребує відповідного масиву
кругових рельєфів: для зображення інтер’єру автобуса – рельєфів еліптичного
типу [3]; для зображення кузова автобуса – рельєфів параболічного типу [4];
для зображення екстер’єру автобуса – рельєфів гіперболічного типу [5].
Оцінка та коригування оглядовості транспортних засобів вимагають
конкретних показників як прямих, так і обернених перетворень панорамних
рельєфів. Прямі перетворення забезпечують одержання рельєфних зображень
існуючих елементів автобуса. Обернені ж перетворення надають можливість
перевіряти і коригувати (за нормативами оглядовості) розташування
конструктивних елементів автобуса ще на стадії проектування.
Література:
1. Михно О.Д. К вопросу исследования отображений, применяемых при построении
рельефных панорам / О.Д. Михно // Прикладная геометрия и инженерная графика. – К.:
Будівельник, 1970. – Вып. 11. – С. 132–139.
2. Кавун Ю.М. К вопросу обзорности средств транспорта / Ю.М. Кавун //
Прикладная геометрия и инженерная графика.– К.: Будівельник, 1973.– Вып.16.– С.127–130.
3. Даниленко В.Я. Визначення характеристик панорамних рельєфів еліптичного типу
з позицій обзорності транспортних засобів / В.Я. Даниленко // Прикладна геометрія та
інженерна графіка. – К.: КНУБА, 2010. – Вип. 84. – С. 163–167.
4. Даниленко В.Я. Про формування панорамних рельєфів параболічного типу для
оцінки обзорності автомобільних кузовів / В.Я. Даниленко // Технічна естетика і дизайн. – К.:
Віпол, 2011. – Вип. 8. – С. 92–97.
5. Даниленко В.Я. Зв’язок панорамних рельєфів гіперболічного типу з оцінкою
обзорності транспортних і дорожніх об’єктів / В.Я. Даниленко // Прикладна геометрія та
інженерна графіка. – К.: КНУБА, 2011. – Вип.88. – С. 126–131.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕРХНОСТНОЙ ТВЕРДОСТИ
СТАЛИ ПОСЛЕ ГАЗОВОГО АЗОТИРОВАНИЯ
Дафер Вади Аль-Рекаби, Костик В.О., Костик Е.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Для получения высоких характеристик прочности поверхностных слоев
часто применяют различные методы нанесения покрытий, позволяющие
защитить материал основы от внешних воздействий, повысить срок службы
деталей и сократить расходы на ремонт изношенного оборудования.
Диффузионные покрытия образуются в результате химико-термической
обработки металлов и сплавов. Одним из наиболее распространенных видов
химико-термической обработки является газовое азотирование.
Азотированные стали имеют высокую поверхностную прочность; высокую
износостойкость и низкую склонность к задирам; высокое сопротивление
кавитации и коррозии в атмосфере, пресной воде и паре. Деформация изделий
при азотировании минимальна.
Целью работы является получение математической модели, учитывающей
одновременное влияние температуры и длительности азотирования на
изменения поверхностной твердости стали.
Материалом исследований является сталь 38Х2МЮА, которую подвергали
газовому азотированию при температурах 500560 С в течение 2080 ч.
В качестве входных переменных выбирались температура азотирования
(х1) и длительность химико-термической обработки (х2). В качестве выходных
переменных – поверхностная твердость стали 38Х2МЮА.
С учетом значимости коэффициентов, модель поверхностной твердости
азотированного слоя в зависимости от нормированных значений температуры и
длительности химико-термической обработки имеет следующий вид:
.
Таким образом, проведение экспериментов и обработка полученных
результатов позволили получить адекватное уравнение для расчета
поверхностной твердости стали после газового азотирования в заданном
интервале варьирования параметрами условий обработки.
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УПРОЩЕННЫЙ АЛГОРИТМ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
КЕШИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ
Дашкевич А.А., Охотская Е.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Для решения многих задач молекулярной динамики сплошных сред
наиболее затратным является определение ближайших соседей в многомерных
пространствах. Приближенные методы обеспечивают быстрый поиск, но
приведенные в них параметры не належат коррекции и уточнению. В работе
предложен модифицированный метод пространственного кеширования для
быстрого поиска ближайших соседей, в котором кэш рассчитывается
следующим образом (для двумерного случая):
1) пространство разбивается на сетку размером C х С;
2) для координат всех (x, y) рассчитываются индексы j – номер колонки,
i – номер ряда в сетке клетки, в которой находится точка;
3) по заданным индексам рассчитываются значения .
Результаты работы модифицированного метода пространственного
кеширования показаны на рис. 2

Рис. 1. Исходное множество
точек

Рис. 2. Ближайшие
соседи
методом пространственного
кеширования

Предложенный метод позволяет установить все точки, находящиеся в
ближайших клетках сетки.
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РОЗРОБКА ФІРМОВОГО СТИЛЮ ТА САЙТУ КОМПАНІЇ
Дерев’янко Д.В. Федченко Г.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Розробка інтернет-магазину та його використання є актуальним питанням
на сьогоднішній день, оскільки мільйони людей щодня, не виходячи з дому,
купують різні товари в електронних магазинах. Метою появи шаблонів, цілком
може вважатися бажання веб-майстрів спростити процес створення великої
кількості типових сайтів. Так одного разу створений шаблон сайту може бути
використаний безліч разів. Для цього створюється шаблон з нейтральним
дизайном, не належать до певної тематики, в такому випадку дизайн шаблону
залишається незмінним, а для різних сайтів замінюють тільки контент сторінок.
Наступним етапом розробки сайту після створення його макета є верстка.
Завдання верстальника перенести за допомогою html коду і таблиць css скелет
майбутнього сайту у віртуальний світ. Простіше кажучи, перенести розміри і
пропорції ресурсу в форму, зрозумілу для браузера.

Рисунок 1. Головна сторінка сайту
У процесі виконання роботи досліджені сучасні методи створення
фірмового стилю компанії. Запропоновані найоптимальніші методи створення
графічного наповнення, створення рекламної продукції, рекламного звернення
та сайту для продажу музичних інструментів.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ ХТС ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ОТЛИВОК ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
Дёмина А.В., Дёмин Д.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В период мирового кризиса для металлургии и литейного производства
Украины, как никогда, стал вопрос о снижении себестоимости и повышении
качества
выпускаемой
продукции.
Проектирование
химикотехнологических систем
представляет
собой
процесс решения научнотехнических проблем синтеза, анализа и оптимизации ХТС возникающих
при технологическом проектировании технологий отливок в дорожной технике.
Структурное
резервирование позволяет
создавать
ХТС, показатели
надежности которых выше, чем показатели надежности составляющих их
элементов.
На первых
этапах технологического
проектирования
высокоэффективных
производств
используя
принципы
и
методы
автоматизированного синтеза ХТС с оптимальными расходами материальных
ресурсов.
Цель данной работы — изложение методов проектирования нового
технологического процесса, начиная с анализа возможных концепций решения
проблемы и кончая проектом непрерывного промышленного производства,
являющегося синтезом отдельных этапов исследования и проектирования
процессов.
Литература:
1. Болюх, В. А. Технологические особенности получения отливок транспортной
тележки грузовых вагонов [Текст] / В. А. Болюх, И. О. Шинский // Металл и литье Украины.
– 2010. – № 3
2. Справочник химика 21 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: /www/URL:
http://chem21.info/info/63712/
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ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ МИКРОПОРАМИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ПАРОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ
Дмитрик В.В., Глушко А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Длительно эксплуатируемые сварные соединения паропроводов из
теплоустойчивых перлитных сталей 12Х1МФ и 15Х1М1Ф повреждаются путем
образования и развития пор ползучести и трещин усталости. Зарождающиеся и
развивающиеся микропоры являются концентраторами напряжений, значения
которых соответственно увеличиваются по мере роста пор и превращения их в
трещины.
Образование микропор обеспечивается физико-химическими процессами,
которые с различной интенсивностью проходят в металле сварных соединений
паропроводов длительно эксплуатируемых в условиях ползучести.
Физико-химические процессы в металле сварных соединений
обеспечивают: 1. Диффузионное перемещение хрома и молибдена из
центральных зон зерен α-фазы в их приграничные зоны, что приводит к
образованию сегрегаций; 2. Перемещение дислокаций и образование
полигональной структуры зерен α-фазы; 3. Карбидные реакции
М3С→М7С3→М23С6 и образование новых карбидов Mo2C и VC; 4. Коагуляцию
карбидных фаз І гр. (в основном, М23С6).
Установили закономерность, что наиболее интенсивно порообразование
происходит на тех участках сварных соединений, где с наибольшей скоростью
изменяется микроструктура.
Значительную роль играют также и условия эксплуатации (перегревы,
количество пусков-остановов, сложно-напряженное состояние и др.). Выявили,
что в сварных соединениях паропроводов после их наработки 290000 ч (рабочее
напряжение 25 МПа, температура 545 °С) – примерно 60 % пор образуется на
участке неполной перекристаллизации зоны термического влияния (ЗТВ); 20 –
на участке сплавления; 10 – на участке перегрева; 5 – в металле шва и 5 – в
основном металле, не претерпевающем сварочный перегрев. Можно показать,
что на участке неполной перекристаллизации порообразование зависит от
строения новых продуктов распада аустенита. Если такие продукты
представляют глобуляризованный перлит и имеют место сегрегации в
приграничных зонах зерен α-фазы, то порообразование заметно ускоряется.
Например, количество пор размером около 1 мкм в аналогичных сварных
соединениях, эксплуатируемых в близких условиях, при наличии новых
продуктов распада аустенита в виде глобуляризованного перлита и сегрегаций
составляло 700-800 пор/мм2, а в виде сорбита, при отсутствии сегрегаций –
500-600.
Установили, что при наличии сегрегаций в структуре участка неполной
перекристаллизации ЗТВ плотность пор 900 пор/мм2, размером около 1 мкм,
является критической. И превышение их количества может вызвать разрушение
металла сварных соединений по хрупкому механизму.
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К ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО
СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ РОТОРА ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ
Дмитрик В.В., Гордиенко В.П.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Повышение эксплуатационных характеристик ротора паровой турбины
мощностью 325 МВт, работающего в низко- и высокотемпературных режимах,
обусловило необходимость разработки сварочной технологии его изготовления как
комбинированного из сталей 20Х3МВФА и 25Х2НМФА без внесения изменений в
конструкцию ротора.
Целесообразно изучить особенности исходной структуры сварного соединения
комбинированного ротора для последующего улучшения ее качественных
характеристик.
Для изучения структуры, химсостава и свойств с учетом данных
моделирования
сварочного
нагрева
изготавливали
образец-свидетель
комбинированного сварного соединения ротора из сталей 25Х2НМФА (ТУ 108-99581, ТУ 108-1082-82) и 20Х3МВФА (ТУ 108-995-81, ТУ 108-1029-81).
Заварку корня шва проводили в среде аргона. Первый слой корневого шва
заваривали без присадки. Параметры режима составляли
А,
В,
м/ч, (длина дуги),
мм, (температура подогрева)
. При выполнении 2-го и 3-го слоев использовали присадочную
проволоку марки Св-08Г2С диаметром 1,6 мм. Выполнение 4-го слоя проводили под
флюсом АН-17М с использованием электродной проволоки Св-08Г2С диаметром 2
мм.
Параметры
режима
составляли
А,
В,
. Выполнение 5-го слоя проводим аналогично выполнению 4-го на
режиме:

А,

В.

После заварки корневого шва, проводили на режиме:
А,
В,
м/ч, заварку зоны «мягкой наплавки», высота которой
составляла 8 мм. Зона «мягкой наплавки» заваривалась за 6 подходов. Образующийся
на поверхности валиков шлак удаляли с помощью пневмоинструмента.
После заварки зоны «мягкой наплавки», путем последовательной укладки
валиков выполняли заварку шва І-й зоны. Проводили сварку электродной проволокой
Св-08ХН2ГМЮ диаметром 2 мм под флюсом АН17. Параметры режима сварки
составляли:
А,
В,
. Скорость сварки за
1 оборот ротора составляла 7 мин 51 с.
После выполнения шва І-й зоны, проводили заварку шва ІІ-й зоны. Сварку
выполняли электродной проволокой S3NiMoCr, диаметром 2,5 мм, под флюсом
UV420TT(Böhlet), на режиме:
А,
В,
. Время сварки
за 1 оборот ротора составляло 7 мин. 51 с.
Непосредственно после окончания сварки, сварные соединения подвергали
высокому отпуску (630 °С, 40 ч). Затем, из сварного соединения вырезали тамплеты
(образцы) для изучения структуры, химсостава и свойств.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРЕССИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ
ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС
Дмитрик В.В., Касьяненко И.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Перспективным направлением совершенствования технологии сварки
трубопроводов является сварка модулированным током.
Применение импульсно-дугового процесса полуавтоматической сварки в
смеси CO2+Ar (75 % + 25 %) позволяет: повысить стойкость горения дуги и
стабильность процесса сварки; улучшить эффект зажигания дуги; уменьшить
эффект разбрызгивания жидкого металла; увеличить разрывную длину дуги;
улучшить поверхность наплавленных валиков; повысить маневренность
выполнения предлагаемого процесса по сравнению со штатным процессом
ручной дуговой сварки; улучшить качественные характеристики структуры
сварных соединений.
Экспериментально установили оптимальные режимы импульсного тока
15-20 А, частотой 2-5 кГц в качестве дополнительного к основному току
сварки. Приведенные режимы отличаются от режимов Ф.А. Хромченко,
используемых применительно к процессу ручной дуговой сварки (РДС)
аналогичных трубопроводов.
Применение модулированного тока в импульсно-дуговом процессе
сварки трубопроводов из Cr-Mo-V теплоустойчивых перлитных сталей
позволяет путем оптимального тепловложения в основной металл улучшить
условия для формирования структуры сварных соединений. Получаемая
структура характеризуется улучшенными качественными характеристиками: 1.
Аустенитное зерно участка перегрева представляет 6 балл, а зерно штатного
режима – 3(ГОСТ 5639-82); 2. Новые продукты распада аустенита на участке
неполной перекристаллизации зоны термического влияния представляют
троостит, а в аналогичной структуре штатного режима – глобуляризованный
перлит.
При выполнении ремонта заварку выборок (предлагаемый способ сварки)
глубиной ≥ 20 мм, шириной ≥ 30 мм в паропроводах из стали 15Х1М1Ф
выполняли путем укладки валиков высотой 7-11 мм, шириной 14-16 мм
полуавтоматической сваркой с применением электродной проволоки типа
Св-08ХМФА в среде CO2+Ar на оптимизированных режимах, которые
устанавливали путем моделирования сварочного нагрева.
Установили,
что
ресурс
эксплуатации
сварных
соединений
трубопроводов, изготовленных по предлагаемой технологии, длительно
эксплуатируемых в условиях ползучести (давление 25 Мпа, температура 545
°С), будет большим на 30-40 % по сравнению с аналогичными трубопроводами,
изготовленными по штатной технологии. Увеличение ресурса обусловлено
меньшей интенсивностью повреждаемости длительно эксплуатируемых
сварных соединений паропроводов, изготовленных по предлагаемой
технологии.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШАЕМОСТИ МЕТАЛЛА СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ПАРОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ
Дмитрик В.В., Коваль О.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В процессе длительной эксплуатации сварных соединений паропроводов
в их металле происходит зарождение и развитие пор, путем последующего
слияния которых образуется макротрещины. Развитие макротрещин вызывает
разрушение соответствующих элементов паропроводов. Микропустоты,
зародышевые микропоры и микротрещины в небольшом количестве
существуют и в исходном металле паропроводов. В металле сварных
соединений таких исходных дефектов значительно больше, чем в основном
металле паропроводов, что обусловлено существенной структурной,
химической и механической неоднородностью соединений. Механизмы
повреждаемости порами ползучести включает диффузию вакансий, что
обеспечивается близькими значениями энергии активации повреждаемости и
энергии самодиффузии. Повреждаемость и последующая разрушаемость
происходит как эффект термически активированного процесса разрыва
межатомных связей. Поры выявляли известными методами на образцах
сварных соединений паропроводов (сталь 15Х1М1Ф), вырезанных из
действующих паропроводов после их наработки 280000 час. Преимущественно
поры располагались по границам зерен, в местах контакта зерен α-фазы с
выделениями вторых фаз (около 70 %), на границах контакта трех зерен – около
15, на границах двух зерен – примерно 10 %, по телу зерен, возле выделений
вторых фаз, – остальное.
На участках, примыкающих к микротрещинам, поры сливаются в
цепочки с элементами сплошности. По мере удаления от трещин такие цепочки
прерываются. Первоначально поры имеют овальную или шаровидную форму,
которая в процессе их развития становится разветвленной. Действия робочих
напряжений на границы зерен отличаются, что объясняется расположением
границ зерен, их строением, а также наличием на таких границах выделений
вторых фаз. В условиях сложно-напряженного состояния путем перемещения
микронесплошностей поры увеличиваются в размерах. Одновременно
отмечается снижение прочностных характеристик металла до уровня рабочих
напряжений, что приводит, под воздействием термических флуктуаций, к
разрыву связей между атомами. В образующихся порах имеет место
концентрация напряжений на локальных ее участках. Например, в местах
разветвлений. Такая концентрация обеспечивает дальнейшее развитие поры и
превращение ее в трещину. В сварных соединения паропровода острого пара
(наработка 280000 ч) наиболее интенсивно происходит образование микропор
размером 0,08-0,3 мкм на участке неполной перекристаллизации зоны
термического влияния, характеризующегося наименьшей сопротивляемостью
разрушаемости. Деформация приведенного участка составляет около 5-7 % при
массовой деформации сварных соединений 0,8 %.
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ОБРОБКА МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ
ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
Доля Д.В., Шестерикова Н.П., Матюшенко М.В., Сімонова О.Г.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У сучасному світі існує дуже багато онкологичних захворювань. Останнім
часом щорічний приріст хворих на Україні - близько 3%. Своєчасне
діагностування дає можливість зупинити розвиток хвороби.
Крім існуючих діагностичних методів метод фрактального дослідження
медичних зображень є перспективним напрямком отримання додаткової
інформації для лікарів для вірного діагностування хвороби. Було розроблено
методику розрахунку діагностичних характеристик медичних зображень на
основі фрактального методу. Для визначення наявності патологій на медичних
зображеннях є доцільним використання фрактальних характеристик в якості
діагностичних.
За діагностичну характеристику при встановленні діагнозу з
використанням медичних зображень була обрана фрактальна розмірність.
Фрактальна розмірність D – це поняття фрактальної геометрії, що означає
статистичну величину, яка показує наскільки повно фрактал заповнює простір,
коли його збільшують до найдрібніших деталей.
Фрактальна розмірность обчислюється шляхом «накладання» цих
зображень на множини спеціальних (правильних) геометричних двовимірних
(квадратів, прямокутників, трикутників, кругів, кіл, еліпсів) та тривимірних
фігур (кубів, симплексів, куль, еліпсоїдів, пірамідок).
Було зроблено висновки, що фрактальна розмірність здорової тканини
знаходиться в діапазоні від 0 до ~ 0,6, а фрактальна розмірність зображень з
патологіями - в діапазоні від 0,8 до 2. Дослідження окремих частин зображень
дає більш точний результат розрахунку фрактальної розмірності і мають велику
діагностичну цінність.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ХОЛОДНОТВЕРДЕЮЩИХ
СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ОФОС НА ОТРАБОТАННЫХ ПЕСКАХ
Евтушенко Н.С., Пономаренко О.И., Чунихина Л.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Основной целью регенерации является восстановление зернового состава
песка и удаления пленок связующего с зерен кварцевого песка. Наибольшее
распространение для регенерации холоднотвердеющих смесей получили
механический и термомеханический способы. Технологическая схема
механической регенерации включает в себя процессы выбивки формы,
дробления спеченных кусков смеси, механического перетирания смеси,
охлаждения регенерата, пылеудаления.
Целью исследования является изучение свойств холоднотвердеющих
смесей на смолах олигофурфурилоксисилаксановым связующим (ОФОС) с
использованием отработанных песков для получения качественных отливок из
черных и цветных сплавов. В качестве изучаемых параметров были выбраны
физико-механические показатели свойств формовочной смеси. Механические
свойства смесей являются одним из важных факторов, определяющих
возможность получения качественных отливок [1].
С целью исследования прочностных свойств смесей на отработанных
песках были изготовлены три состава смеси со связующим ОФОС. В первом
составе в качестве наполнителя использовался свежий кварцевый песок, во
втором – отработанная холоднотвердеющая смесь после трехкратного оборота;
в третьем – отработанная холоднотвердеющая смесь после шестикратного
оборота. Во всех смесях в качестве катализатора использовали
паратолуолсульфокислоту (ПТСК) 50% в количестве 1%, количество смолы
ОФОС – 2%. Анализ данных показывает, что прочность смесей на основе
отработанной смеси ниже, чем в смесях на основе свежего песка. Падение
прочности составляет 0,1…0,2 МПа за один оборот смеси. Это согласуется с
исследованиями. Прочность смесей на основе регенерата ниже на 7…10%.
Повысить прочность таких смесей можно за счет увеличения
процентного содержания смолы и катализатора. Однако даже при 6-кратном
обороте смеси по показателям прочности дополнительный ввод этих
компонентов не требуется.
Литература:
1. Пономаренко О.І. Автоматизиване проектування формувальних та стрижневих
машин: навч. посіб. / О.І Пономаренко, І.І. Гунько, С.В. Порохня, Н.С. Євтушенко. – Х: НТУ
«ХПІ», 2014. – 256 с.
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СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ИЗ СТАЛИ 15Х1М1ФЛ, ВЫПОЛНЕНЫХ БЕЗ
ПОДОГРЕВА
Ефименко Н.Г., Артемов С.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
При заварке дефектов в литых крупногабаритных конструкциях (корпуса
турбин, цилиндров и др.), изготовленных из теплоустойчивых сталей 15Х1М1Ф не
исключено образование холодных трещин. Избежать появление трещин позволяет
предсварочный и сопутствующий подогрев. Процесс сложный, трудоемкий и
энергозатратный.
Цель работы исследование и разработка технологии, исключающей
термические операции (подогрев, послесварочный и местный отпуск),
Исследовались сварные соединения, выполненные на оптимальном и
повышенном токовом режимах способом поперечной горки (СПГ) без подогрева.
Результаты сравнивались с данными штатной технологии (сварка с
термообработкой).
Сварные соединения выполняли на литых плитах- имитаторах размером
250х250 и толщиной 110 мм из стали 15Х1М1ФЛ. Заваривалась выборка размером
:шириной и глубиной 70 мм в центральной части плиты (по длине) электродами
ТМЛ-3У ø 4мм на различных режимах (см. таблицу).
№

1
2
3

Ток/Способ

10

160-180/СПГ
220-230/СПГ
160-180/штат.

277-278
360-368
–

Расстояние от поверхности, мм
25
30
Твердость, HV10
276-278
275-277
388-405
355-380
355-360
–

40
281-287
365-368
350-365

Изучались макро и микроструктура, величина зерна, твердость,
механические свойства, ударная вязкость КСV при температурах (оС) -20,
0,+20,+100.
Структура зоны термического влияния (ЗТВ) и механические свойства
определялись на уровнях х10, 25, 30 и 40 мм от поверхности шва.
Установлено, что твердость на всех уровнях при сварке на повышенных
режимах возрастает и ее значения близки, а в некоторых зонах превышают
твердости металла, заваренного по штатной технологии. В структуре выявлено
наличие верхнего зернистого бейнита игольчатого типа, а структура состоит из
удлиненных игл феррита, с карбидными включениями. Зерно очень мелкое (Д усл =
0,013 мм)
Значительно снижены показатели КСV в интервале +20 – 0
20 С,Следовательно, повышение режимов сварки приводит к снижению
сопротивления хрупкому разрушению металла ЗТВ.
Таким образом, повышение режимов сварки СПГ без подогрева приводит к
охрупчиванию участка ЗТВ и металла шва, обусловленному присутствием в
структуре верхнего бейнита большого количества мартенсита.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВАРКИ ШИПОВ К ТРУБАМ ИЗ
МАРТЕНСИТНОЙ СТАЛИ 15Х5М БЕЗ ПОДОГРЕВА
Ефименко Н.Г., Король Н.А., Барташ С.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
Научно производственный «Сварконтакт», г. Харьков
Технологические трубопроводы в нефтегазохимической и энергетической
промышленностях с внутренней температурой среды 500-600оС изготавливаются
из сталей типа 15Х5М, на поверхность которых для теплоотвода навариваются
шипы. Основной трудностью при сварке указанной мартенситной стали является
предотвращение холодных трещин, образующихся в зоне сварки путем
предварительного подогрева узлов до Т=300-400оС и последующего высокого
отпуска.
Цель –разработка технологии
обеспечивающей качество сварки при
приварке шипов без подогрева изделия.
Исследовали сварные соединения, вырезанные из ошипованной трубы из
стали 15Х5М толщиной 8 мм. Сварка осуществлялась без подогрева на специально
разработанной для этих целей установке для приварки шипов ПУШ-1050 на
различных режимах со скоростью сварки 3-8 шт/мин, обеспечивая скорость
нагрева 2300-2380 оС/с и скорость охлаждения - 80 оС/с в интервале температур
600-400 0С.
Исследованиями установлено, что структура околошовной зоны сварных
соединений, выполненных на оптимальных режимах состоит из верхнего
зернистого бейнита неоднородной формы, встречаются участки игольчатого типа.
Твердость указанной зоны НV 300-360 высоты сварного шва 1-1,2 мм. При
испытании на ударный изгиб отмечена высокая вязкость металла разрушенного
места. Металл плотный, дефекты отсутствуют.
Высокие скорости нагрева при сварке и малое время существования металла
околошовной зоны в перегретом состоянии не обеспечивают полноту
гомогенизации аустенита, полноту растворения карбидов Cr. Mo, что снижает
устойчивость аустенита и приводит к сдвигу бейнитного превращения в область
более высоких температур, что и было установлено.
Апробация разработанной технологии производилась в промышленных
условиях при наварке шипов ø 12 мм на трубы ø 152 мм из стали 15Х5М, для
нефтехимического производства. Количество привариваемых шипов на трубе
- 5000 шт.
Сварка производилась без подогрева. Результаты контроля показали
высокое качество сварных соединений.
Таким образом сварку стали 15Х5М возможно производить без подогрева
гарантируя высокое качество сварки при высоких скоростях нагрева и
охлаждения, обеспечивая бейнитную структуру в околошовной зоне сварного
соединения.
Разработанная технология и оборудование рекомендовано для широкого
внедрения в промышленное производство.
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ ОКСИДНИХ
ПОКРИТТІВ НА ПОВЕРХНІ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ
Звягольський О.В., Субботіна В.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Мікродугове оксидування (МДО) – порівняно новий вид поверхневої
обробки та зміцнення головним чином металевих матеріалів, що бере свій
початок від традиційного анодування, і відповідно відноситься до
електрохімічним процесам.
Мікродугове оксидування – електролітичне нанесення оксидної плівки на
поверхню металів, сплавів і напівпровідників. Плівка захищає виріб від корозії,
має електроізоляційні властивості, служить хорошою підставою для
лакофарбових покриттів, використовується в декоративних цілях. За рахунок
утворення анодного оксиду змінюються поверхневі властивості матеріалу:
твердість, електричний опір, термостійкість, зносостійкість, каталітична
активність та ін. Технологія оксидування використовується для алюмінію,
титану, танталу, ніобію, кремнію, германію, арсеніду галію.
Титан і його сплави відрізняються низькою зносостійкістю, що ускладнює
їх застосування для деталей, що працюють в умовах фрикційного зносу. У
різьбових з'єднаннях спостерігається задирання і наволочення металу. Титан
недостатньо стійкий в деяких хімічних середовищах (розчини сірчаної, соляної,
фосфорної кислот). Для усунення цих недоліків рекомендується застосовувати
оксидні покриття. Тонкі оксидні плівки покращують фрикційні властивості,
підвищують хімічну стійкість металу, змінюють забарвлення його поверхні.
Плівки підвищеної товщини володіють гарною адсорбційною здатністю.
Одним з ефективних способів зміцнення і збільшення триботехнічних
характеристик титанових сплавів являється метод мікродугового оксидування.
В роботі розроблена технологія МДО для титанового сплаву марки ВТЗ-1.
Проведено підбір параметрів МДО-процесу, який забезпечив формування
МДО-покриттів з високою твердістю, та високими триботехнічними і
антифрикційними властивостями на титанових сплавах.
Розроблена технологія мікродугового оксидування, яка забезпечує
формування покриттів з товщиною 200–300 мкм та твердість 10 000 – 12 000
МПа. Показано, що МДО-покриття позитивно впливає на антифрикційні
властивості при терті в парі з сірим чавуном. Так коефіцієнт тертя в разі сухого
тертя сплаву ВТЗ -1 без МДО-покриття рівний f = 0,5, тоді як з МДО-покриттям
f = 0,1.
Результати свідчать про доцільність застосування МДО обробки для
підвищення експлуатаційних властивостей виробів з титанових сплавів.
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ВПЛИВ ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
ВАКУУМНИХ ДИСПЕРСНОЗМІЦНЕНИХ КОМПОЗИТІВ
НА ОСНОВІ МІДІ
Зозуля E.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Завдяки поєднанню високої міцності,
твердості,
теплостійкості,
електропровідності та інших властивостей дисперснозміцнені нанокомпозити або
нано ДК (НДК) на основі міді є перспективними матеріалами для широкого
спектру виробів [1,2]. Одними з таких матеріалів, які використовуються в новітніх
областях техніки, є НДК Cu-Al2O3. Сучасна тенденція розвитку НДК пов'язана з
диспергуванням фази, що зміцнює, до розмірів менше десяти нанометрів. Серед
прогресивних процесів, що застосовуються для виробництва таких матеріалів,
зокрема - у вигляді фольги і покриттів, особливе місце займає метод осадження
(конденсації) з пара в вакуумі. При цьому успішно вирішується завдання
диспергування фази, що зміцнює, до одиниць нанометрів і її рівномірного
розподілу в матриці, а ефективне зміцнення реалізується вже при 1 - 3% об. другої
фази. Дослідження цих матеріалів [2,3] показали, що вони володіють високими
механічними та електрофізичними властивостями стабільними в широкому
інтервалі температур, що вигідно відрізняє вакуумні НДК від старіючих сплавів.
Метою роботи було поглиблене дослідження впливу оксиду алюмінію на
структуру та характеристики міцності вакуумних НДК.
Досліджено НДК системи Cu-Al2O3 товщиною до 40 мкм, що містять менше 2
об.% Al2O3, а також плівки міді, отримані при ідентичних технологічних умовах.
Дисперсність зерен матриці і часток оксиду варіювали зміною температури
підкладки.
У роботі обговорюється взаємозв'язок технологічних умов отримання з
структурними станами і властивостями НДК. Оцінюються вклади
зернограничного і дисперсного зміцнення в рівень механічних властивостей, що
досягається.
Отримані результати показали можливість використання нанодисперсних
частинок оксиду, як інструменту для оптимізації структурного стану, з метою
досягнення високого рівня міцнісних властивостей НДК.
Література:
1. Гречанюк Н. И. Современное состояние и перспективы применения технологии
высокоскоростного электронно-лучевого испарения и последующей конденсации в вакууме
металлов и неметаллов для получения материалов электрических контактов и электродов / Н.
И. Гречанюк, Р. В. Минакова, Г. Е. Копылова // Порошковая металлургия. - 2013. - № 3/4. - С.
139-150.
2. Ильинский А.И., Терлецкий А.С., Зозуля Э.В. Влияние структуры на прочность
композитов системы медь – оксид алюминия // Сб. трудов Международной конференции
«Актуальные проблемы прочности». – Нижний Новгород. – 2008.
– т. 1. – С. 147–149.
3. Zozulya E.V., Il’inskii A.I., Kolupaev I.N. Structure and electrical resistance of dispersionstrengthened vacuum-deposited Cu–Al2O3 nanocomposites // The Physics of Metals and
Metallography. – 2011. – Vol. 111. – №. 2. – P. 155-157.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В
ЛИТЫХ ПОРШНЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНО –
ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Идрис Г.Г., Акимов О.В., Марченко А.П.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе рассмотрены вопросы создания технологии компьютерноинтегрированного проектирования поршней с воспламенением топлива от
сжатия с комплексным применением моделирования параметров литья и
учетом влияния технологических параметров литья на размеры газоусадочных
дефектов.
Распространенными причинами возникновения дефектов литых поршней
дизельных двигателей из алюминиевых сплавов являются нетехнологичность
конструкции детали, несовершенство технологического процесса изготовления
и нарушение технологического процесса.
Современные методы проектирования литых поршней с воспламенением
топлива от сжатия являются весьма эффективными при разработке и
совершенствовании способов их изготовления, однако оценка влияния
технологических факторов литья на их качество требует уточнения.
В связи с этим разработка метода определения мест расположения и
размеров литейных дефектов в поршнях с использованием компьютерноинтегрированного проектирования является актуальной научно-прикладной
задачей.
В качестве инструментария для моделирования процесса литья поршней
была выбрана ИКС LVM Flow 2.91 (владелец лицензии - ПАО «АВТРАМАТ»).
Создание 3D-модели выполнялось с учетом требований, предъявляемых к
отливкам, получаемым в кокиле с применением возможностей программ Solid
Works и LVM Flow. В качестве исследуемой детали для компьютерноинтегрированного моделирования был взят литой поршень Д 240-1004021,
производимый на Харьковском предприятии ПАО «АВТРАМАТ».
Для выявления мест образования дефектов газоусадочного характера,
определения их расположения и предположительного размера, а также для
анализа процесса фазового перехода при охлаждении отливки поршня в форме
производилось моделирование литейных процессов, протекающих при
изготовлении литых поршней.
В результате проведенных исследований разработан метод определения
мест расположения и размеров литейных дефектов с совместным
использованием компьютерно-интегрированных систем моделирования и
результатов экспериментальных исследований для поршней.
Литература:
1. Анализ технологических факторов, существенно влияющих на формирование
напряжений в литых деталях машин / О. В. Акимов, В. И. Алехин, П. С. Пензев [и др.] //
Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – №. 6 (7). – С. 43-47.
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ВИБІР МАТЕРІАЛУ І РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІЦНЕННЯ ДЛЯ
ЛОПАТОК ДРОБОМЕТНИХ УСТАНОВОК
Кавун Д.В., Князєв С.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», г. Харьков
Одним з основних методів підвищення стійкості деталей є хімікотермічна обробка (ХТО). У поверхневих шарах оброблених деталей, в
залежності від їх хімічного складу, утворюються нові фази – тверді розчини та
хімічні з’єднання. Серед процесів дифузійного насичення все більша увага
приділяється боруванню завдяки його високій зносостійкості та теплостійкості
борованого шару. Процеси отримання боридних шарів є дуже перспективними
з позиції підвищення зносостійкості в умовах тривалої експлуатації зміцнених
виробів.
Таким чином, актуальною є задача удосконалення існуючих технологій
підвищення працездатності деталей машин.
Предметом дослідження є зразки лопаток дробеметних установок
виготовлених на вітчизняному та закордоном підприємствах.
Задачею роботи є встановлення марки матеріалу та розробка технології
по зміцненню поверхневого шару на натуральних зразках.
Дослідження показали, що матеріали зразків вітчизняного виробництва
значно дешевші за закордонні та поступаються в зносостійких характеристиках.
Перспективою роботи є подальша детальна розробка технології
зміцнення поверхневого шару лопаток дробометних установок, що дозволить
отримувати кращі показники зносостійкості на вітчизняних зразках, які будуть
максимально близькими до показників закордонних зразків, тим самим
підвищити економічну складову.
Література:
1. Борирование промышленнных сталей и чугунов – Справочное пособие / Л.Г.
Ворошнин. _ Минск «Беларусь» 1981. – 188 с.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРИГОТУВАННЯ ФОРМУВАЛЬНОЇ
СУМІШІ В ЦЕХУ ЧАВУННОГО ЛИТТЯ ПОТУЖНІСТЮ 10000 ТОНН
ГІДНОГО НА РІК
Клюзька Д.Д., Торяник В.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Робота присвячена вивченню процесу підготовки формувальних
матеріалів для приготування формувальної суміші. Автоматизація
технологічного процесу підготовки формувальних матеріалів припускає
автоматичне регулювання, систему захисту процесів від аварійних режимів,
економічне обґрунтування, розділ охорони навколишнього середовища.
Основною тенденцією розвитку сучасних методів лиття є прагнення до
отримання виробів максимально високої якості з мінімальними припущеннями
на механічну обробку і за максимальної продуктивності виготовлення з
одночасним скороченням виробничих матеріальних та енерговитрат.
Більше 80% всіх виливків отримують в разових піщаних формах. Від
формувальних сумішей у великій мірі залежить якість виливків. Досвід показує,
що близько 50% браку одержують у результаті використання неякісних
сумішей. Отже, правильний вибір складів формувальних сумішей, дотримання
технології їх приготування є найважливішими чинниками зниження браку і
поліпшення якості виливків.
Об'єктом управління називають технологічний процес або апарат, режим
якого залежить від зовнішніх впливів і може підтримуватися на заданому рівні
автоматичною системою управління. Прикладом об'єкту управління є
теплообмінний апарат, конденсатор, колона ректифікації, абсорбер, ділянка
трубопроводу та ін. В нашому випадку об'єкт управління – змішувальний
апарат (змішувальні бігуни моделі А1-12 ).
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ ШЛЯХОМ
МЕТАЛОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОШЛІФІВ У
ПОЛЯРИЗОВАНОМУ СВІТЛІ
Князєв С.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Спостереження у поляризованому світлі дозволяє отримати цінні дані по
виявленню природи неметалевих включень у сплавах. Цей метод
використовується головним чином для виявлення анізотропних включень, і,
методом відсіювання – ізотропних включень. При розгляді включень у
поляризованому світлі анізотропні включення у полі зору в той чи іншій мірі
світяться. Обертання поляризатора навколо оптичної осі мікроскопа – шліфа
яскравість освітлення буде змінюватися через кожні 90о від максимальної до
повного затемнення. Такий ефект згасання дають включення силікатів, кварцу,
сульфіди заліза тощо. Темними у поляризованому світлі будуть включення з
кубічною кристалічною решіткою, такі як оксиди заліза, сульфіди марганцю,
шпінелі, оксид титану, нітрид титану тощо. На рисунку представлено приклад
виявлення анізотропних включень:

Рис. – Зліва спостереження у світлому полі, з права – у поляризованому світлі
Виявлення і класифікація неметалевих включень є достатньо
важливою і складною задачею. Прийоми металографічного аналізу спрощують
цю задачу.
Література:
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МЕТАЛОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
МЕТАЛУРГІЙНОГО І КОВАЛЬСЬКОГО ГЕНЕЗИСУ
Князєв С.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Металографічні засоби дослідження прийнятні не тільки в сфері
технічного матеріалознавства, але з успіхом застосовуються у експертизі
об’єктів художньо-культурної спадщини. Разом з описовими характеристиками,
механічними випробуваннями, хімічними та фізичними методами дослідження
металографія історичних артефактів розкриває повну картину походження,
технологію вироблення, а також умови експлуатації. Об’єктами дослідження
можуть бути полу фабрикати металургійного походження, засоби праці, зброя,
прикраси. Металографічно встановлюються елементний склад, технологія
виробництва, деякі особливості рівня майстерності людей, що виготовляли
вироби свого часу. На території Приазов’я та Слобідського краю у курганах,
місцях стоянок, поселеннях археологи знаходять зброю, засоби праці, прикраси
скіфського періоду, тюркського походження, монголо-татарської навали,
імпортні товари з Волги, Азії, Кавказу. Мішанина з об’єктів різного
походження ускладнює роботу спеціалістів по встановленню та класифікації
знайдених історичних артефактів. Нажаль в наш час відсутня наукова школа по
дослідженню таких знахідок. Немає чітких методик чи рекомендацій, щодо
алгоритмів дослідження історичних засобів. У доповіді представленні деякі
методики та підходи щодо дослідження археологічних знахідок засобами
металографії, головним чином металу та технологій виготовлення клинків.
Вражає різноманітність мікроструктур та технологій виготовлення шабель.
Відмічено поширеність технології пайки міддю закритих місць з’єднання
рукояток. Представлені дані автора доповіді лягли в основу двох великих звітів,
зроблених харківськими археологами.
Література:
1. Археология Украинской ССР. В трех томах. Ред. коллегия: В. А. Анохин и др. К.
«Наукова думка» 1986 г.
2. Черная металлургия и металлообработка в древней Руси (домонгольский период) Б.
А. Колчин, Издательство Академии наук СССР М. 1953 г.
3. В. Хорев. Булат и дамаск в оружии.
4. В. Югов. Булат Аносова. Домыслы, загадки, изготовление. Линор М. 2010 г.
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СУЧАСНЕ ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНЕННЯ ТА ВИТРАТНІ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МЕТАЛОГРАФІЇ
Князєв С.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Сучасна металографічна лабораторія не може обійтись без своєчасного
впровадження новітніх засобів дослідження і оновлення матеріально-технічної
бази. Відставання у останні декілька десятків років вітчизняних лабораторій від
світового рівня негативним чином позначились не тільки на розширенні
можливостей, але і в якості вже відомих методів. Тому вимоги по дослідженню
новітніх матеріалів на нано- та субмікрокристалічному рівні є абсурдними,
адже якісні дослідження на макрорівні звичайною оптичною мікроскопією для
нашого матеріалознавства зараз, нажаль недоступні. В той же час на
вітчизняному ринку вже представлені якісні і доступні прилади та витратні
матеріали європейських, російських, китайських і навіть індійських виробників.
У доповіді представленні деякий перелік того обладнання котре конче
необхідно для лабораторії металографії. Представлений короткий огляд та
суб’єктивнві думки того обладнання на якому довелось попрацювати, чи
побачити в дії автору. Розглянуто номенклатуру витратних матеріалів,
головним чином абразивних матеріалів, заливочних матеріалів та реактивів для
травлення. Серед обладнання розглянуто відрізні верстата, шліфувальнополірувальні верстата, мікроскопи.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
СИНТЕТИЧЕСКОГО ЧУГУНА
Коваль О.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», м. Харків
Задачи влияния химического состава синтетического чугуна на его
механические характеристики, а также синтез оптимального состава по
сегодняшний день представляют собой научный и практический интерес. В
условиях необходимости повышения качества ответственных отливок
автомобильной и дорожной техники важно создание математической модели,
позволяющей заранее определить качество выходных параметров чугуна при
реализованных входных параметрах.
Для этого на ОАО «Кременчугский завод дорожных машин» совершены
попытки применения интеллектуальной методологии исследования больших
систем, т. к. промышленный синтетический чугун, обладая рядом
информационных характеристик, связанных с химическим составом, можно
представить в виде большой системы: 1) в качестве входных параметров
представляется наличие некоторого количества элементов химического
состава; 2) очевидна зависимость выходного показателя (предел прочности,
твердость) от входных параметров; 3) наличие высокого вектора выходных
показателей.
В результате построения зависимости обобщенного критерия Yоб от
каждого из входных параметров изучаемого технологического процесса была
найдена математическая модель построения одномерных зависимостей
Y = Fi(Xi) комплекса выходных показателей Y от каждого из входных
параметров Xi.
Математическая модель включает оценку качества выходных параметров,
построение зависимости обобщенного критерия от каждого из входных
параметров
изучаемого
технологического
процесса,
проведение
субоптимизации на основе полученных данных с помощью определения
диапазонов значения каждого входного параметра Xi. При условии соблюдения
этих диапазонов для каждого і-того элемента, возможно получение продукта,
удовлетворяющего заданным технической документацией ограничениям по
каждому из выходных показателей.
На основании такой модели можно выявить, какой из химических
элементов оказывает наибольшее влияние на каждый их выходных
показателей: предел прочности, твердость, размер и распределение графита,
соотношение перлита и феррита в металлической матрице.
Результаты, полученные с применением метода восстановления
одномерных зависимостей, могут быть использованы в реальном
промышленном производстве, например, для рационального выбора
технологических режимов внепечной обработки синтетического чугуна.
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ПОВЕРХНЕВЕ ЛЕГУВАННЯ СТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ
Ковальчук О.Г., Ямшинський М.М.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», м. Київ
Під час експлуатації деталей машин найінтенсивнішим зовнішнім
впливам піддаються їх поверхневі шари, тому структура і властивості саме
поверхневих шарів металу обумовлюють визначальний вплив на працездатність
виробів в цілому.
Відомі методи отримання зміцнюючих покриттів недосконалі та досить
трудомісткі. Недоліків позбавлений спосіб поверхневого зміцнення металу,
коли зміцнення поверхні й виготовлення виробу в цілому суміщені в єдиний
процес. Така комбінація можлива тільки під час виготовлення деталей машин
методами лиття. У цьому випадку утворення зміцненого шару відбувається в
результаті взаємодії рідкого металу з легувальним облицьовувальним шаром,
нанесеним на поверхню ливарної форми.
Виготовлення деталей поверхневим легуванням призводить до
скорочення витрат легувальних елементів. Для даного способу
використовуються піщано-глинясті суміші та більш перспективний у цьому
напрямку метод лиття за моделями що газифікуються (ЛМГ). Спосіб дає
мрожливість отримувати високоточні виливки з хорошою чистотою поверхні.
У випадку лиття в разові піщано-глинясті форми необхідно коригувати
розміри форми в місцях нанесення зміцнюючих виливки. У разі ЛМГ
легувальна обмазка наноситься на поверхню моделі, що не впливає на розмірну
точність одержуваного виливка й жодного коригування розмірів моделі не
вимагається.
Метою роботи є підвищення зносостійкості деталей машин комплексним
дифузійнимо насиченням поверхневого шару деталей із залізовуглецевих
сплавів у процесі лиття.
Як досліджувані матеріали використовуються середньовуглецеві сталі
різного призначення (25Л, 30Л, 35Л, 45Л, 25ГЛ).
Литі зразки сталей для дослідження структури та властивостей
зміцненого шару виготовляли двома способами:
– литтям за моделями, що газифікуються;
– литтям у форму із рідкосляної суміші (ХТС), що складається з
кварцового піску марки 4К2О202 та рідкого скла.
У першому випадку обмазку наносили на поверхню пінополістиролової
моделі у вигляді сметаноподібної пасти товщиною від 0,2 до 2 мм, у другому
випадку – на задані поверхні ливарної форми.
Результатами досліджень установлено, що за товщини покриття 2…3 мм
можна отримати легований шар на поверхні виливка товщиною 3…7 мм.
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ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА
Крахмалев А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В области конструирования инструмента типовыми задачами являются:
а) конструирование принципиально нового вида инструмента; б)
проектирование известного специального инструмента для конкретных условий
его работы; в) проектирование известного типа инструмента для определенной
области конкретных условий его эксплуатации, т.е. проектирование
стандартного инструмента; г) подбор из имеющихся стандартных инструментов
конкретного типоразмера для заданных условий его эксплуатации.
Процесс конструирования состоит из первой и второй фаз. Первая фаза
включает теоретические и экспериментальные разработки, подготовку
исходных материалов для второй фазы. К таким материалам относятся: а)
данные об обрабатываемой детали (форма, размеры, точность и шероховатость
обработанных поверхностей, характеристики обрабатываемого материала); б)
данные, относящиеся к технологии и организации производства деталей,
данные о заготовке; в) данные о станке (модель, основные характеристики –
мощность, высота центров, габариты и др.); г) данные о приспособлениях и
вспомогательном инструменте; д) данные, относящиеся к экономике и
организации инструментального производства.
Вторая фаза – собственно проектирование режущего инструмента,
включает в общем случае три этапа. Первый этап (эскизное проектирование)
выполняется технологом в процессе выбора операции или принципиальной
схемы станка и инструмента. При этом производится обоснование вида
инструмента с учетом кинематических схем резания.
Второй этап (техническое проектирование) заключается в выборе и
создании оптимальной конструктивной схемы инструмента и определении
основных частей и параметров конструкции без ее детализации.
Третий этап (рабочее проектирование) заключается в выборе
оптимального варианта конструктивного оформления и определении
параметров конструкции на базе конструктивной схемы и компоновки,
проведенной на втором этапе. Здесь оформляется пояснительная записка и
приводятся расчеты.
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НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ
ПОКРЫТИЙ
Крахмалев А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
К числу неразрушающих относятся контроль внешнего вида, измерение
толщины
и
шероховатости
поверхности
покрытия,
определение
износостойкости методом царапания, сквозной пористости покрытий,
нанесенных на основы из железных, медных или никелевых сплавов, а также
некоторые способы оценки прочности сцепления.
Контроль внешнего вида осуществляют путем осмотра с целью
установления наличия или отсутствия вспучивания, трещин, сколов или
отслоений покрытия и сравнения цвета покрытия с эталоном. Осмотр
осуществляют с помощью 10-кратной лупы ЛИ-3 или ЛИ-4 при коэффициенте
естественной освещенности на поверхности изделия не менее 1,5.
Толщина покрытия может быть определена как разница между
поперечными размерами детали с покрытием и без него, а также прямым
определением с помощью толщиномеров различных классов.
Шероховатость покрытия в напыленном состоянии в сравнении с
эталоном служит показателем соблюдения установленного технологического
режима. Ее определяют с помощью профилографа-профилометра «Калибр» или
аналогичными приборами.
Износостойкость покрытий оценивают склерометрическим методом (или
испытанием на царапание при переменной нагрузке). Показателем
износостойкости служит наибольшая предельная нагрузка, не вызывающая
визуально обнаруживаемой царапины на поверхности покрытия. Испытания
проводят на шлифованной поверхности покрытия с помощью специального
прибора, оснащенного алмазным наконечником и снабженного набором грузов
от 0,196 до 2,94 Н. Длина хода наконечника составляет 20 – 25 мм.
Наиболее распространенным методом обнаружения пор в покры-тии
является нанесение на поверхность реактивов, дающих с основным металлом
окрашенные соединения. Чаще всего для этой цели используют
железосинеродистый калий, который при взаимодействии с железом, медью и
никелем образует продукты синего, красно-бурого и желтого цвета
соответственно. Ультразвуковой метод позволяет распознавать дефекты в
напыленных покрытиях и осуществлять качественную оценку их адгезионной
прочности.
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РЕЖИМИ РУХУ РІДИНИ
Крахмальов О.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
При русі рідини можуть бути два принципово різні режими руху рідини –
ламінарний в турбулентний. При ламінарному режимі частинки окремі рідини
переміщуються паралельно одна одній і окремі струминки потоку
розміщуються упорядковано. При цьому режимі течій в циліндричній трубі
потік уявно можна розбити на ряд тонких циліндричних шарів, які
переміщуються.
Ламінарний рух рідин зустрічається в трубках невеликого діаметра при
переміщенні дуже в’язких рідин. В інженерній практиці у більшості випадків
спостерігається рух рідини при турбулентному режимі, характерною ознакою
якого є безладний характер переміщення окремих частинок. При
турбулентному режимі в кожній точці простору, зайнятого рідиною, що
рухається, відбувається безперервна зміна швидкості як за значенням, так і за
напрямком. Таку зміну швидкості називають пульсацією швидкості, яка, в свою
чергу, викликає пульсацію тиску. У зв’язку з цим турбулентний потік – це
безліч мас, які інтенсивно обертаються і переміщуються, при загальному
поступальному русі.
На принципову різницю ламінарного і турбулентного руху рідини
звернув увагу Д.І. Менделєєв у 1880 р. і М.П. Петров у 1883 р. Однак найбільш
глибоко і повно це питання було досліджене у 1883 р. англійським фізиком О.
Рейнольдсом. Експеримент Рейнольдса полягав у введенні барвника з посудини
у скляну трубу і спостереженні за течією окремих струминок. Було виявлено,
що за певних умов забарвлена струминка рухається прямолінійно, без
змішування з навколишньою масою рідини. Так спостерігався ламінарний рух.
Далі шляхом регулювання вентилів на впускній і випускній трубах
збільшується швидкість рідини і змінюється характер руху її частинок.
Забарвлена струминка зі збільшенням швидкості стає звивистою, хиткою, в
окремих місцях переривчастою, а відтак повністю розмивається і зміщується з
усією масою рідини, що рухається в трубі. Виникає турбулентний режим з
притаманним йому інтенсивним переміщуванням частинок рідини по всьому
перерізу потоку. Результати досліджень показують, що ламінарний рух у
певних умовах стає нестабільним і переходить у турбулентний під впливом
навіть незначних зовнішніх збурень.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТВЭЛОВ С ДИСПЕРСИОННЫМ ТОПЛИВОМ UO2+Al
ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РЕАКТОРОВ
Куштым А.В., Белаш Н.Н., Чернов И.А.
Научно-технический комплекс «Ядерный топливный цикл»
Национального научного центра «Харьковский физико-технический
институт», г. Харьков
Цель работы − разработка альтернативного вида ядерного топлива
украинского производства для исследовательского реактора ВВР-М (ИЯИ,
г. Киев) и установки «Источник нейтронов, основанный на подкритической
сборке» (ННЦ ХФТИ, г. Харьков). В качестве одного из вариантов разработана
и запатентована топливная сборка (рис. 1 а), представляющая собой каркас из
сплава Э110, в котором установлены шесть твэлов стержневого типа с
циркониевой оболочкой  9,17,72 мм и таблетками, состоящими из частиц
UO2, диспергированных в матрице из алюминиевого сплава (рис. 1) [1].

а
б
Рис. 1 − Конструкция топливной сборки (а) и микроструктура дисперсионной
композиции UO2+Al (б): 1 - головка; 2 - верхняя решетка; 3 - переходник;
4 - центральная труба; 5 - твэл; 6 - нижняя решетка; 7 - патрубок; 8 - хвостовик
Процесс изготовления твэла включает основные технологические
операции: герметизация нижней заглушки, снаряжение оболочки топливными
таблетками и фиксатором, заполнение оболочки гелием, герметизация верхней
заглушки, контроль герметичности твэла. Для изготовления топливных
таблеток использовали операции: получение порошка алюминиевого сплава,
ситовой анализ, химическое травление, изготовление частиц диоксида урана в
виде крупки, смешивание порошков, холодное прессование заготовок,
вакуумный отжиг, повторная деформация, спекание таблеток в вакууме.
Использование разработанной схемы обеспечивает получение таблеток
UO2+Al плотностью 96…98 % от максимальной расчетной. Результаты
металлографических исследований шлифов топливных таблеток показали, что
частицы диоксида урана достаточно равномерно распределены в алюминиевой
матрице (рис. 1 б). Коррозионные испытания в автоклавах в воде высокой
чистоты при температурах 50 С, 100 С и 200 С свидетельствуют об
удовлетворительной коррозионной стойкости полученных топливных таблеток.
Литература:
1. Патент №103259. Тепловыделяющая сборка для исследовательских реакторов /
Белаш Н.Н., Куштым А.В., Красноруцкий В.С., Лаврентьев Н.А., опубл. 10.12.2015 г.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРОЦЕССА ВЫДАВЛИВАНИЯ ЗАГОТОВОК ДЛЯ КОННЕКТОРОВ ИЗ
СПЛАВА АВ.Т
Левченко В.Н., Коворотный Т.Л., Хайдер Ф.Х.А.-Х.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе представлены результаты моделирования методом конечных
элементов процессов получения заготовок коннекторов холодной объемной
штамповкой (ХОШ). Коннекторы используют для соединения силовых и
управляющих электрических кабелей различных устройств, в том числе и в
авиационной и космической технике (рис. 1). Существует ряд конструкций
таких коннекторов с различными формфакторами. По существующей
технологии коннекторы изготавливают из специального алюминиевого сплава
АВТ механической обработкой из цилиндрических заготовок, получаемых
отрезкой от прутка диаметром 25..50 мм по ГОСТ 21488-97 в зависимости от
модификации коннектора. При этом до 80% материала идет в отход, а
перерезание при механической обработке волокон металла приводит к
снижению прочности изделия. Применение современных способов холодной
объемной штамповки позволяет в несколько раз повысить коэффициент
использования материала, снизить трудоемкость и повысить качество деталей.

Рисунок 1 – Коннекторы типа ВКШУ.753117.035
Моделировали получение штамповки коннектора с использованием осадки
цилиндрической заготовки с диаметрами 25, 30 и 35 мм и последующими двумя
операциями обратного выдавливания. Проведенные расчеты позволили не
только исследовать формоизменение заготовки, но и определить напряженнодеформированное состояние и энергосиловые параметры по переходам.
Показано, что применение заготовки диаметром 30 мм и особенно 35 мм
позволяет существенно снизить степень деформации при получении плоского
фланца, однако требует дополнительной операции осадки для обеспечения
последующего центрирования заготовки.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАТНОГО ХОЛОДНОГО
ВЫДАВЛИВАНИЯ ПУАНСОНАМИ СО СФЕРИЧЕСКОЙ ТОРЦЕВОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Левченко В.Н., Мацегора С.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Процессы обратного выдавливания широко применяются при получении
готовых изделий и заготовок для машиностроения. В работе проведены
исследования процессов обратного выдавливания осесимметричных заготовок
типа «стакан» пуансонами со сферической торцевой поверхностью различной
кривизны. Для моделирования использовали метод конечных элементов [1, 2].
Задачи исследования: исследовать характер течения металла при
обратном выдавливании деталей со сферической торцевой поверхностью,
определить напряженно-деформированное состояние и геометрию очага
деформации, определить энергосиловые параметры процесса.
При моделировании использовали пуансоны с разной кривизной
торцевой поверхности: от половины радиуса пуансона (полусфера) до
бесконечности (плоская торцевая поверхность) с различными диаметрами
(относительно матрицы). Определены форма и размеры очага деформации,
работа и усилие деформирования, получено распределение напряжений и
деформаций заготовки, изучена кинематика течения металла в зависимости от
геометрии пуансона, условий трения и для различных этапов деформирования
(рис. 1).

Рисунок 1 – Изменение формы и размеров очага деформации при обратном
выдавливании с полусферической формой головки пунсона
Полученные результаты позволяют описать движение частиц
деформируемой заготовки и построить поля скоростей, которые можно
использовать при разработке математических моделей для систем
автоматизированного проектирования (САПР) процессов не только обратного,
но комбинированного выдавливания.
Литература:
1. Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности / Васидзу К. //
М.: Мир.– 1987. – 542 с.
2. Большаков В.И. Основы метода конечных элементов /Большаков В.И., Яценко Е.А.,
Соссу Г., Лемэр М., Рейнуар Ж.М., Кестенс Ж., Варзее Г., Кормо И. // Днепропетровск:
ПГАСА, 2000. – 255 с.
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СОЗДАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ САПР РАСЧЕТА И ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ИСХОДНЫХ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ВЫТЯЖКИ
ДЕТАЛЕЙ КОРОБЧАТОЙ ФОРМЫ
Левченко В.Н., Пиковец Н.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Вытяжка относится к основным формообразующим операциям листовой
штамповки. Среди вытягиваемых изделий значительное место занимают детали
коробчатой формы. Вытяжкой получают полуфабрикаты для изготовления
различных баков, канистр и готовые изделия в виде коробок, судков,
контейнеров (рис. 1). Из-за отсутствия осевой симметрии для получения таких
изделий используют листовые заготовки относительно сложной формы.
Существует ряд методов, позволяющих рассчитать размеры исходных
заготовок, в основу которых положен принцип равенства площадей
соответствующих участков заготовки и детали. Контур заготовки строится с
использованием геометрических построений в зависимости от высоты детали,
соотношения размеров в плане и радиусов закруглений у дна и в углах коробок
[1]. Это достаточно трудоемкий процесс. Целью данной работы является
разработка подсистемы САПР расчетов исходной заготовки для вытяжки
коробок и построения ее чертежа с использованием средств графической
системы Компас.

Рисунок 1 – Детали коробчатой формы, полученные вытяжкой листового
материала
Для автоматизированного расчета геометрии заготовки и выполнения ее
чертежа с использованием графического пакета Компас авторами разработано
программное обеспечение в среде Lasarus. Для обеспечения их взаимодействия
использована объектная модель компонентов (Component Object Model).
Разработанное прикладное программное обеспечение может быть использовано
при технологической подготовке производства, а также как подсистема в САПР
процессов листовой штамповки.
Литература:
1. Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке / Романовский В.П. // Л.:
Машиностроение – 1979. – 520 с.
2. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Кучер Т.В. Самоучитель по программированию на
Free Pascal и Lazarus / Алексеев Е.Р. // М.: ALT Linux; Издательский дом ДМК-пресс – 2010.
– 440 с.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРИГОТУВАННЯ ФОРМУВАЛЬНОЇ
СУМІШІ
Логінов К.Г., Сидоренко О.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Ливарне виробництво відноситься до заготівельного виробництва в
машинобудуванні, тобто за допомогою технологій ливарень виготовляється
велика частина заготовок для подальшої механічної обробки і отримання
готових деталей машинобудування. В порівнянні з іншими способами
виготовлення заготовок, зокрема з технологіями обробки металів тиском, литво
володіє рядом переваг. Основними з них є можливість виготовлення складних
по конфігурації відливок практично необмеженої маси. При цьому можуть бути
отримані відливки з будь-яких сплавів. Литво проводять в чавуноливарних,
сталеливарних і кольороволиварних цехах .
Для приготування єдиної формувальної суміші застосовуються
відпрацьовані суміші, що пройшли магнітну сепарацію і просіяні через сита
№6971 і №6854 і з добавкою целлолигнина. Комова формувальна глина,
порошкоподібна бентонітова формувальна глина, сода кальцинована
розчиняються в глиномішалці до утворення суспензії, яка подається в бігуни і
змішувач по трубопроводу. Формувальні суміші складаються з вогнетривкої
основи – кварцового піску. Зв’язуючі матеріали вводяться в суміш, надають
формі і стрижню належну міцність, а спеціальні добавки додають особливі
властивості (податливість, непригораємість т. д.).
Останні роки в ливарному виробництві знаходять широке застосування
автоматичні лінії. Автоматична або автоматизована виробнича лінія є
потоковою лінією, в якій всі виробничі операції або переважна їх більшість
виконуються автоматично, без участі людини.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ В СТАЛЯХ ПРИ
РІЗНИХ РЕЖИМАХ ХІМІЧНОГО ТРАВЛІННЯ
Люта Н.Н., Колупаєв І.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Зразки сталі 12Х18Н12М3ТЛ, що розглядаються в якості об'єкта
дослідження, містять у своєму складі неметалеві включення (НВ), які
систематизуються при комп'ютерній обробці зображень.
Кількісну оцінку вмісту НВ проводять на основі металографії вже
більше 100 років [1] у відповідності до стандартів. Об'єктивна статистично
обґрунтована картина НВ, що залишаються в готовому металі і оцінена
експериментально, може стати основою технологічних рекомендацій.
Забрудненість сталі НВ оцінюється за вимогами стандарту ASTM
E-1245-03 и ГОСТ 1778-70.
При взаємодії з агресивним середовищем (хімічному травленні) границі
НВ і ділянки матриці формують складний рельєф.
Результати комп'ютерної обробки металографічних зображень зразків
стали 12Х18Н12М3ТЛ оброблених серією реактивів дозволять використати
розмірність Хаусдорфа з метою уточнення механізмів формування рельєфа
зразка в конкретних умовах.
Література:
1. Казаков А. А. и др., «Черные металлы», апрель 2014, с. 37...41.
2. Марочник сталей и сплавов / Под ред. В. Г. Сорокина.– Москва: Машиностроение,
1989. – 640 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАТНОГО ХОЛОДНОГО
ВЫДАВЛИВАНИЯ ОСЕССИМЕТРИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПУАНСОНАМИ
С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ ГОЛОВКИ
Мацегора .В., Левченко В.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе решается актуальная научно-техническая задача, состоящая в
повышении эффективности производства полых деталей за счёт улучшения
технологичности процесса холодного обратного выдавливания.
Исследуемые процессы холодного обратного выдавливания относятся к
прогрессивным методам обработки металлов давлением и позволяют
значительно уменьшить расход материалов, повысить качество и
эксплуатационные свойства изделий, достичь высокой производительности
труда. Однако использование в технологических циклах операций холодного
выдавливания требует очень точного выбора режимов деформирования,
геометрии рабочего инструмента, смазочных материалов, сочетания
механических и пластических свойств заготовки. Поэтому каждое новое
применение таких процессов в машиностроении требует тщательных
предварительных исследований, которые облегчаются при достаточном опыте
работ в этом направлении.
Цель работы: повышение эффективности производства полых деталей за
счёт применения усовершенствованного процесса обратного выдавливания.
Задачи исследования:
1. Исследовать характер течения металла при обратном выдавливании
деталей.
2. Определить напряженно-деформированное состояние.
3. Определить энергосиловые параметры процесса.
Для исследования использовали метод конечных элементов, основы
которого изложены в [1, 2].
Выводы: В данной работе исследован процесс обратного выдавливания
цилиндрической заготовки методом конечных элементов. В расчете
использованы пуансоны с разной формой головки, а также различные
коэффициенты трения. В результате расчетов были определены форма и
размеры очага деформации, распределение деформаций, работа деформации,
скорости и направление течения металла заготовок. Результаты работы могут
быть использованы при создании систем автоматизированного проектирования
процессов холодной объемной штамповки.
Литература:
1. Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности / Васидзу К. //
М.: Мир.– 1987. – 542 с.
2. Большаков В.И. Основы метода конечных элементов /Большаков В.И., Яценко Е.А.,
Соссу Г., Лемэр М., Рейнуар Ж.М., Кестенс Ж., Варзее Г., Кормо И. // Днепропетровск:
ПГАСА, 2000. – 255 с.
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CТРУКТУРНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ ВАКУУМНО-ДУГОВЫХ
МНОГОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ZrN/CrN
Мейлехов А. А., Постельник А.А., Бабец Д. Н., Тараник А. Ю., Соболь О.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В последнее время большое внимание уделяется разработке
наноструктурных материалов с высокими функциональными механическими
свойствами. Недавние исследования показали, что высокие механические
свойства, такие как сверхтвердость, износостойкость и коррозионная стойкость
могут быть достигнуты с помощью создания наноструктурированной
многослойной конструкции. Система ZrN-CrN при многослойном построении в
виде нанотолщинных чередующихся слоев может объединить в себе высокие
свойства ZrN – твердость и радиационную стойкость с лучшими качествами
CrN – стойкостью к окислению и износостойкостью.
Многослойные двухфазные наноструктурные покрытия CrN-ZrN
осаждались в вакуумно-дуговой установке «Булат-6». В качестве материалов
катодов использованы: хром и малолегированный цирконий; активный газ –
азот (99,95 %). Покрытия наносились из двух металлических источников (Cr и
Zr) на поверхность образцов 20х20х2 мм из стали 12Х18Н10Т. Получали
покрытия толщиной около 10 мкм при подаче постоянного отрицательного
потенциала (-Us) величиной -120 и -150 В, а также без подачи -Us. Для расчета
пробега ионов и распределения вакансий в слоях CrN и ZrN покрытия
использовался программный пакет SRIM.
Фазовый состав, структура и субструктурные характеристики изучались
методом рентгеновской дифрактометрии (ДРОН-4) c использованием Cu-Kαизлучения. Для монохроматизации регистрируемого излучения применялся
графитовый монохроматор, который устанавливался во вторичном пучке (перед
детектором). Для расшифровки дифрактограмм использовались таблицы
международного центра дифракционных данных Powder Diffraction File.
Субструктурные характеристики определялись методом аппроксимации.
Микроиндентирование проводили на установке «Микрон-гамма», при нагрузке
до F = 0,5 Н алмазной пирамидой Берковича с углом заточки 65°, с
автоматически выполняемыми нагружением и разгружением на протяжении 30
секунд.
Установлено, что при толщине слоев менее 50 нм подача -Us приводит к
росту микродеформации в слоях CrN при бомбардировки их ионами Zr с
большим атомным радиусом и массой, а в слоях ZrN наблюдается релаксация
деформации. Наблюдаемые эффекты объяснены повышением энергии
осаждаемых ионизированных частиц при подаче -Us, что определяет
радиационно-стимулированное перемешивание на межфазных границах слоев и
приводит к падению твердости. Наибольшая твердость 42 ГПа в системе
ZrN/CrN достигается при осаждении тонких (20 нм) слоев в отсутствии -Us.
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ВИКОРИСТАННЯ ПІСКОДУВНИХ АВТОМАТІВ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТЕРЖНІВ
Михайлова А.О., Костик К.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Ливарне виробництво відноситься до заготовчого виробництва в
машинобудуванні, тобто за допомогою технологій ливарень виготовляється
велика частина заготовок для подальшої механічної обробки і отримання
готових деталей машинобудування. В порівнянні з іншими способами
виготовлення заготовок, зокрема з технологіями обробки металів тиском, литво
володіє рядом переваг. Основними з них є можливість виготовлення складних
по конфігурації відливок практично необмеженої маси. При цьому можуть бути
отримані відливок з будь-яких сплавів. Литво в разові піщані форми за об’ємом
займає перше місце серед всіх видів литва. За допомогою цієї технології
відливається велика кількість відливок при серійному і масовому характерах
виробництва з чорних і кольорових сплавів.
Обсяг литва, що виготовляється в разові форми складає близько 80%
усього обсягу литва. Враховуючи продуктивність даної технології і якість
отримуваних відливань, дана технологія знайшла широке застосування в
ливарних цехах підприємств. За допомогою даного техпроцесу можна
отримувати як дрібні, так і достатньо габаритні відливання. Якщо відливки
мають внутрішні порожнини довільної форми, для їх виготовлення
застосовують стержні довільної форми і заданої конфігурації.
Стержні виготовляють на стержньових машинах. Це можуть бути
піскодувні і піскострільні машини, автомати, що дозволяють виготовляти
стержні з високою продуктивністю і ритмічністю, диктованою потребою
ливарного конвеєра, або напівавтомати. Проектування стержньових автоматів є
важливим завданням, оскільки від їх характеристик залежить якість
отримуваних стержнів і отже якість литва, що виготовляється, а також
продуктивність ділянки і ливарного цеху в цілому. Суть процесу виготовлення
стержнів на піскодувних автоматах полягає в тому, що стрижньова суміш
транспортується за допомогою стислого повітря з піскодувного резервуару
машини через вдувні отвори в технологічну ємність – стрижньовий ящик, і
заповнюючи її, одночасно в ній ущільняється. Стисле повітря, що транспортує
суміш видаляється з технологічної місткості в атмосферу через спеціальні
вентиляційні отвори.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕРХНОСТНОЙ ТВЕРДОСТИ
СТАЛИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ИОННОГО АЗОТИРОВАНИЯ
Моханад Музахем Кхалаф, Костик В.О., Костик Е.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Для
повышения
износостойкости,
контактной
выносливости,
коррозионной стойкости, сопротивления усталости поверхности деталей машин
широко применяется азотирование.
Ионное азотирование в плазме тлеющего разряда, по сравнению с
традиционными методами, позволяет добиться ряда важных преимуществ,
таких как: высокая скорость насыщения; значительное сокращение общего
времени процесса за счет уменьшения времени нагрева, большая
экономичность процесса за счет увеличения коэффициента использования
электроэнергии и сокращения расхода насыщающих газов; экологическая
чистота процесса.
В настоящее время существует необходимость математического описания
общей модели, позволяющей более надежно управлять ходом процесса и
проводить предварительные расчеты результатов обработки.
Целью работы является получение математической модели, учитывающей
одновременное влияние температуры и длительности азотирования на
изменения поверхностной твердости стали.
Материалом исследований является сталь 38Х2МЮА, которую подвергали
ионно-плазменному азотированию при температурах 500560 С в течение
112 ч.
В качестве входных переменных выбирались температура азотирования
(х1) и длительность химико-термической обработки (х2). В качестве выходных
переменных – поверхностная твердость стали 38Х2МЮА.
С учетом значимости коэффициентов, модель поверхностной твердости
азотированного слоя в зависимости от нормированных значений температуры и
длительности химико-термической обработки имеет следующий вид:

Математическое моделирование позволило найти параметры управления и
проводить прогностические расчеты поверхностной твердости стали без
дополнительных экспериментов.
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ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ ЗРОСТАННЯ ОСТРІВЦІВ ГРАФЕНА НА
МІДНІЙ ПІДКЛАДЦІ
Мураховський О.В., Колупаєв І.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Властивості нового на сьогодні матеріалу – графену — активно
досліджуються. Різні групи науковців вивчають властивості графену “в
цілому”, хоча галузь застосування цього надміцного матеріалу, товщиною лише
в один атом, стає все більшою.
Графен, як було встановлено [1], може бути використаний у якості
антикорозійного покриття на матеріалі, що на сьогодні робить його, найтоншим
антикорозійним покриттям, хоча в більшості випадків товщина покриття не
грає важливої ролі.
Метою даної роботи є: комп’ютерна обробка зображень графенового
покриття на міді, дослідження динаміки формування острівців графену, оцінка
їх фрактальної розмірності та оптимальних технологічних умов (температура
підкладки та час витримки) формування покриття з графену на міді.
Для формування використовувався метод – CVD (chemical vapor deposition)
осадження на гарячу підкладку. Суть даного методу полягає в тому, що
кінцевий продукт утворюється на підкладці-мішені, в результаті взаємодії
газоподібних речовин-прекурсорів або термолізу парів речовин-прекурсорів.
При цьому речовини-прекурсори при нормальних умовах можуть являти собою
не тільки гази, але і тверді речовини або рідини, в цьому випадку їх
випаровують у спеціальній зоні реактора, а за тим транспортують до підкладкимішені за допомогою газу-носія, який може бути як «інертним», так і брати
участь у синтезі [2].
Металографічне дослідження поверхні росту проводиться в залежності
від температури підкладки і часу осадження.
Можна зробити попередні висновки про те, що ріст графену відбувається
за механізмом, що пропонується, стосовно зародження та росту плоских
острівців на поверхні полікристалічної міді.
Література:
1. I.A. Kotin, I.V. Antonova, A.I. Komonov, V.A. Seleznev, R.A. Soots, V.Ya. Prinz. J.
Phys. D, 46, 285 303 (2013).
2. H. Zhou, W.J. Yu, L. Liu, R. Cheng, Y. Chen, X. Huang, Y. Liu, Y. Wang, Y. Huang, X.
Duan. Nature Commun., 4, 2096 (2013).
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ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ЛЕГОВАНЇ СТАЛІ
КОМПЛЕКСНОЮ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЮ ОБРОБКОЮ В
ПОРОШКОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Нікіфорова С.В., Костик В.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Дана робота направлена на вирішення двох актуальних завдань: підібрати
насичувальний склад, який значно прискорює процеси ХТО; розробити
технологію без використання спеціального обладнання. Вирішення цих питань
дозволить забезпечити необхідну якість продукції і значно знизити
енерговитрати.
Метою роботи є зміцнення поверхневих шарів сталей різними методами
хіміко-термічної обробки в порошкових нанодисперсних середовищах, а саме
сталь 38Х2МЮА зміцнювали методом послідовної цементації та борування.
Для досягнення поставленої мети вирішували наступні завдання:
розробити метод послідовної цементації та борування у новому
нанодисперсному
боровмісному
середовищі;
шляхом
проведення
експериментальних випробувань та їх обробки встановити оптимальні режими
ХТО, а саме температури і тривалість насичення; розрахувати ефективні
коефіцієнти дифузії.
Комплексна ХТО, що включає в себе послідовну цементацію та борування,
дозволила сформувати боридний шар з перехідною зоною, підвищити
експлуатаційні властивості деталей машин та інструменту за рахунок
зменшення мікрокрихкості дифузійного шару.
Після комплексного насичення поверхні сталі атомарними вуглецем при
цементації та атомарним бором при боруванні отримано залежність глибини
дифузійного шару від температури при різних режимах ХТО. Товщина боридів
з підвищенням температури (від 800 до 1000 С з шагом 50 С) збільшується по
формулі отриманої апроксимацією експериментальних даних поліномом
другого ступеню.
В роботі обрано оптимальний режим комплексної ХТО, який включає
цементацію при 950 °С протягом 2 годин, подальше борування, яке для
спрощення технологічного процесу пропонується поєднати з гартуванням при
950°С протягом 2 годин для отримання найбільшої поверхневої твердості 22
ГПа з максимальним загальним дифузійним шаром 1,36 мм.

358

РОЗРОБКА WEB-ДОДАТКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ MV* ФРЕЙМВОРКА
BACKBONE.JS ТА ТЕХНОЛОГІЇ NODE.JS
Остріжній М. М., Сімонова О. Г.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Актуальність роботи обумовлена динамічним розвитком інтернет
технологій, адже тепер недостатньо використовувати лише jQuery для розробки
сайтів. З'являється все більше и більше різних фреймворків для структуризації
коду для front-end, а також активно розробляються нові серверні технології.
Для структуризації коду на front-end було вибрано Model-View
фреймворк – Backbone.js. Так як проект для розвитку пам’яті людини
складається з двох частин потрібно було розробити дві незалежні сутності:
сутність для виводу уроків та сутність для відпрацювання навичок
запам’ятовування. Сутність для виводу уроків досить проста її модель бере
назву уроку та його зміст з сервера за допомогою GET запиту. А вид
відображає ці дані за допомогою шаблонів в модальному вікні. Сутність для
тренування навичок запам’ятовування складніше. ЇЇ буде описувати дві моделі
та чотири види (відповідно кожному робочому стану веб-додатку). Розроблена
окрема модель для слів, яка абстрагує в собі іншу, що зберігає в собі стан
додатку, час який витратив користувач для запам’ятовування списку слів.
При розробці серверної частини був використаний Node.js та фреймворк
express.js. За допомогою цього фреймворка досить легко розробити RESTful
сервіс для видачі даних, які необхідні користувачу. Було забезпечено стабільну
роботу п’яти маршрутів для коректного функціонування сервісу: отримання
слів з бази даних, отримання списку уроків, отримання конкретного уроку та
обробка інших маршрутів якщо користувач введе неіснуючий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛ ТРЕНИЯ ПРИ ПРОФИЛИРОВАНИИ
Плеснецов Ю.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В связи с интенсификацией производства гнутых профилей проката при
разработке и совершенствовании процессов профилирования стремятся
ужесточать режимы формовки, а для уменьшения трения применяют
высокоэффективные смазки. Однако, если коэффициент трения не превышает
определенной минимальной величины, полоса не захватывается валками и
они буксуют по ней. В результате увеличиваются затраты энергии, происходит
перераспределение
усилий
формовки
между
клетями,
возникают
дополнительные динамические нагрузки на передаточных элементах привода,
ухудшается качество профилей.
В связи с этим, важное значение приобретает определение оптимального
коэффициента трения, знание которого позволило бы рационально
проектировать процесс профилирования.
В настоящее время оптимальный скоростной режим профилирования
выбирают из условия равенства окружных скоростей пары валков в местах
основных диаметров.
Изменения окружных скоростей противолежащих точек осевого
сечения валков в зависимости от соотношения основных диаметров и их
расстояний от основного диаметра нижнего валка определяются по
зависимости:
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Средняя скорость в точках осевого сечения валков определяется по
зависимости
vCP 
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Таким образом, в каждой точке осевого сечения рабочего калибра валки
стремятся переместить профилируемый металл со скоростью, в общем случае
большей, чем окружная скорость в местах основных диаметров.
Размещение рабочего ручья в нижнем валке с подгибкой элементов
профиля от уровня основного диаметра к оси приводит к уменьшению vCP , так
как величина h при этом будет иметь отрицательное значение. Поэтому при
разработке калибровок валков для создания правильного скоростного режима
следует учитывать влияние величины h или направление подгибки. Скорость
движения профилируемой полосы определяется суммарным воздействием на
нее верхнего и нижнего валков в местах их контакта.
Как следует из полученных зависимостей, в процессе профилирования
верхний валок будет препятствовать движению профиля со скоростью,
соответствующей окружной скорости в местах основных диаметров валков.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
АРОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТРУБ
Плеснецов Ю.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Изготовление деталей путем гибки из профильных и фасонных заготовок
широко применяется во многих отраслях машиностроения, транспортном и
сельскохозяйственном машиностроении, судостроении и некоторых других.
Для гибки труб применяются гибочные машины, рабочим инструментом
которых являются ролики (валки) с ручьями, соответствующими сечению
изгибаемой заготовки. Все профили, кроме особо тяжелых, подвергаются гибке
в холодном состоянии.
Цель работы: совершенствование технологии гибки труб для получения
арочных деталей без образования складок, гофров и волнистости
При гибке деталей типа дуг на симметричной трехвалковой машине
(рис.1, а) концы заготовок остаются прямыми, так как они не проходят под
верхним валком и не деформируются им. Их приходится предварительно
подгибать на специальном оборудовании, что усложняет технологию и требует
увеличения производственных площадей. Получение готовых деталей с
одинаковым радиусом по всей длине путем отрезки недеформированных
концов неэкономично из-за усложнения технологии и увеличения расхода
металла. В трехвалковой асимметричной (рис.1, б) и четырехвалковой
машинах (рис.1, в) концы заготовок подгибаются с помощью соответственно
переднего бокового и нижнего валков, поскольку расстояние между каждым из
них и верхним валком слишком мало и, следовательно, конец заготовки почти
полностью находится в очаге деформации.

а
б
в
Рис.1. Схема расположения валков в: а - трехвалковой симметричной машине;
б - трехвалковой асимметричной машине; в - четырехвалковой машине
Для получения профилей без волнистости и искажений формы сечения
разработаны следующие технологические приемы: обжатие профиля по
толщине с целью частичной компенсации продольных деформаций сжатия на
полках и фиксация геометрии профиля при изгибе в калибрах валков. Для этого
зазор между валками в чистовой клети устанавливали равными 0,7s, а рабочий
ручей валка последней клети стана соответствовал форме профиля.
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ВЛИЯНИЕ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛЩИНЫ
СЛОЕВ В МНОГОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЯХ MоN/CrN, ОСАЖДАЕМЫХ
ПРИ ПОДАЧЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СМЕЩЕНИЯ
Постельник А.А., Мейлехов А.А., Бабец Д.Н., Соболь О.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Эффективность работы изделий во многих отраслях промышленности
тесно связана с достижениями в области инженерии поверхности. Вакуумнодуговые износостойкие покрытия на основе нитридов IV-VI групп элементов
таблицы Менделеева широко применяются для улучшения эксплуатационных
характеристик инструментов и деталей машин, изготовленных из
высоколегированных сталей и других материалов. В качестве одной из наиболее
перспективных многослойных систем в последнее время рассматривается
MoN/CrN, где используемое сочетание нитридов позволяет достичь высокой
твердости и износостойкости в сочетании с хорошей стойкостью к окислению и
другим воздействиям в агрессивной среде.
Покрытия
были
получены
вакуумно-дуговым
методом
на
модернизированной установке «Булат – 6». В процессе осаждения на подложки
подавался постоянный отрицательный потенциал величиной –Us = -20 В и -150
В. Фазово-структурный анализ проводился методом рентгеновской
дифрактометрии в излучении Cu-kα. Разделение профилей на составляющие
осуществлялось с использованием пакета программ «New Profile». Элементный
состав исследовался энергодисперсионным методом на растровом электронном
микроскопе FEI Nova NanoSEM 450. Твердость измерялась методом
микроиндентирования с алмазной пирамидкой Виккерса в качестве индентора
при нагрузках 50 и 100 г. Исследование производилось на приборе для
испытания на микротвердость ДМ-8. Определение адгезионной и когезионной
прочности, стойкости к царапанию и выяснение механизма разрушения
покрытий выполнялось с применением скретч-тестера Revetest (CSM
Instruments).
Проведеное комплексное исследование влияния толщины слоев
многослойной
композиции
MoN/CrN
при
действии
постоянного
отрицательного потенциала –Us на фазово-структурное состояние и
механические характеристик покрытий. Показано, что в составляющих (Cr-N и
Mo-N) слоях формируются фазы с изоструктурной кубической (типа NaCl)
кристаллической решеткой с осью текстуры [311] при малом –Us = -20В и [111]
при большом –Us = -150В. Установлено, что перемешивание в межграничной
области слоев при больших –Us = -150 В приводит к резкому снижению
механических свойств при толщине слоев h ≤ 40 нм. Наивысшая твердость 39,8
ГПа и абразивная прочность для LC5 = 145 Н, была достигнута для h ≈ 12 нм
при подаче малого –Us = -20В.
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ПОСТОЯННОГО ПОТЕНЦИАЛА
СМЕЩЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА МНОГОСЛОЙНОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА MoN/CrN С РАЗНОЙ
ТОЛЩИНОЙ СЛОЕВ
Постельник А. А., Мейлехов А.А., Соболь О. В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков

В последнее время активно разрабатываются и внедряются в производство
новые материалы для режущих инструментов и этим обусловлено большое
внимание, которое уделяется защите от износа поверхностного слоя
инструмента. Уже считается доказанным тот факт, что покрытия способны
увеличить производительность инструмента и повысить качество обработанной
поверхности. Одним из наиболее перспективных направлений повышения
рабочих характеристик инструментов является нанесение на его поверхность
многослойных структур с наноразмерной толщиной слоев. При этом
чередованием двух или более слоев материала можно в значительной степени
изменять свойства системы, в результате достигая повышения вязкости
разрушения материала. В качестве слоев в такой системе перспективным может
быть соединение MoN с высокими механическими свойствами и CrN, который
хорошо дополняет систему для повышения износостойкости.
Образцы
были
получены
вакуумно-дуговым
методом
на
модернизированной установке «Булат-6». Осаждение осуществлялось из двух
источников (Mo и Cr) при непрерывном вращении закрепленных образцов со
скоростью 8 об./мин. Фазово-структурный анализ проводился методом
рентгеновской дифрактометрии в излучении Cu-kα. Твердость измерялась
методом микроиндентирования с алмазной пирамидкой Виккерса в качестве
индентора при нагрузках 25, 50 и 100 г. Определение адгезионной и
когезионной прочности, стойкости к царапанию и выяснение механизма
разрушения покрытий выполнялось с применением скретч-тестера Revetest.
При исследовании влияния высоковольтного постоянного потенциала
смещения, давления азотной атмосферы и толщины слоев на фазовый и
элементный составы, структуру и механические свойства композиционных
многослойных
покрытий
MoN/CrN,
полученных
вакуумно-дуговым
испарением в атмосфере азота установлено, что уменьшение толщины слоев от
200 до 15 нм при практически неизменном фазовом составе приводит к
снижению твердости с 34 до 13 ГПа, что можно связать с повышением
удельного вклада неравновесных границ. При меньшей толщине слоев, около 5
нм, происходит увеличение твердости, а адгезионная прочность достигает
высокого значения (187,17 Н) критической точки разрушения покрытия.
Полученные результаты объясняются повышением прочности материала при
блокировании дислокационных источников пластического сброса в результате
перехода к нанометровому размеру кристаллитов и низкой проницаемости
межслоевых границ.
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ЕКОНОМІЧНІ ТЕМПЕРАТУРНІ ДАТЧИКИ
З ЛЕГКОПЛАВКИХ СПЛАВІВ
Протасенко Т.О., Задеря С.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Задача даного дослідження – підбір і виготовлення в лабораторних умовах
легкоплавких сплавів евтектичного складу, а також оцінка можливості їх
використання як температурних датчиків у газо- і нафтовидобувному
устаткуванні.
Основна вимога до матеріалу термодатчиків - невисока температура
плавлення, яка повинна перебувати в інтервалі 120-200 °С. Із чистих елементів
у цей інтервал попадає лише індій, але він має високу вартість, тому
використовувати цей елемент як термодатчик нераціонально. У зв’язку із цим
було поставлене завдання підібрати серед металевих матеріалів сплави
евтектичного типу, температура плавлення яких відповідає необхідній умові.
Також потрібно було врахувати ряд додаткових вимог до матеріалу
термодатчиків:
-постійна температура плавлення сплаву;
- невисока температура плавлення вихідних компонентів;
-мінімальний інтервал кристалізації;
-недефіцитність і невисока вартість складових частин;
- можливість багаторазового використання матеріалу термодатчика;
- можливість одержання в лабораторних умовах невеликого об’єму
матеріалу, який використовується в якості термодатчик;
- відсутність громіздкої та складної допоміжної апаратури;
- простота і надійність в експлуатації;
- нетоксичність.
Розглянувши велику кількість металевих систем, були обрані наступні
легкоплавкі евтектичні сплави:
- сплав І (43 % Sn-57 % Bі );
- сплав ІІ (91 % Sn-9 % Zn);
-сплав ІІІ (сплав Розе: 52 % Bі-32 % Pb-17 % Sn);
У ході проведених досліджень було підібрано склад і виготовлені зразки
евтектичного складу з фіксованою Тпл. Встановлено, що при заданих
швидкостях нагрівання і охолодження величина термічного гістерезису всіх
сплавів невелика і не перевищує 2-3 °С.
Також була вивчена структура евтектичних сплавів. Показано, що степень
дисперсності структури залежить від обсягу виливка. Установлено, що
температура кристалізації та температура плавлення не залежать від степені
дисперсності структури.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ЧУГУННЫХ ПОРШНЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Пуляев А.А, Акимов О.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Современное двигателестроение нуждается в существенном повышении
мощности, топливной экономичности и обеспечении высоких экологических
показателей ДВС. Форсирование режимов работы дизельных двигателей
достигается турбонаддувом и использованием поршней с выполненной в них
камерой сгорания. В таком случае одной из наиболее нагруженных деталью
двигателя становится поршень в связи со значительным ростом механических и
термических напряжений.
При необходимости создания новой конструкции поршня или
совершенствование существующей на этапе конструкторско-технологических
разработок необходимо решать паралельно две задачи: конструкторскую и
технологическую. С одной стороны, при разработке новой конструкции
чугунного поршня, используя современные методы проектирования и
моделирования НДС, требуется, прежде всего, получить его вес близкий к весу
алюминиевого поршня того же двигателя и обеспечить выполнение всех
технических требований, предъявляемых к поршню. С другой стороны, при
обосновании материала поршня следует учитывать эксплуатационные условия
его работы в двигателе, а также значимость факторов, которые влияют на
процесс образования возможных дефектов во время работы двигателя.
Важным вопросом в работе является выбор и исследование материала
поршней. Достижения в области производства тонкостенных отливок из ЧВГ
вызывают к ним повышенную заинтересованность как к альтернативному
материалу для поршней. Исследования, проведенные в Харьковском
национальном техническом университете [1,2,3] свидетельствуют о том, что в
качестве материала для поршней высоко форсированных дизельных ДВС
лучшим среди известных чугунов является высокопрочный чугун с
вермикулярной формой графита потому, что он обладает хорошим сочетанием
механических и теплофизических свойств.
Литература:
1. Тужиньски Ю. Чугун с вермикулярным графитом для тонкостенных деталей,
работающих в условиях теплосмен: дис.канд.тенх.наук. 05.02.01./ Ю. Тужиньски. Харьков,
1989, 222 с.
2. Зотов А.А. Совершенствование технологии проектирования тонкостенных поршней
ДВС с принудительным зажиганием. Диссертация, 05.05.03/ А. Зотов /Харьков, 2010, 150 С.
3. Хаджи Шейх. Решение задач теплопроводности вероятностными методами / Хаджи
Шейх, Сперроу // Теплопередача. – 1967. № 2. – С. 15-18.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТАВОВ
ЗАЩИТНЫХ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
Роженко З.М.
Национальный технический университет
“Харьковский политехнический институт”, г. Харьков
Проблема экономии металлов, в т.ч. низколегированных сталей,
является чрезвычайно важной, особенно в условиях экономического кризиса,
постигшего современную Украину. Поэтому актуальной становится задача
защиты от окисления крупногабаритных машиностроительных заготовок при
длительных (до 40 часов) высокотемпературных технологических нагревах,
когда потери металла в окалину особенно велики. Одним из путей решения
этой проблемы является применение жаростойких покрытий, обеспечивающих
снижение
окалинообразования
в
широком
интервале
температур.
Преимущество этих покрытий в том, что для их синтеза используются
недефицитные, нетоксичные и дешевые сырьевые материалы, в т.ч. отходы
огнеупорного
производства.
Обязательным
условием
эффективного
антикоррозионного действия покрытий было введение в их состав, наряду с
огнеупорными и тугоплавкими материалами (порошок шамотно-каолиновый,
высокоглинозёмистый мертель и технический глинозём), стеклообразующего
компонента и стекловидной связки, являющихся источниками жидкой фазы.
При этом количество стеклокомпонентов должно быть достаточным для
обеспечения протекания процессов жидкофазного спекания уже на ранних
стадиях нагрева с образованием новых соединений, способствующих
уплотнению и упрочнению покрытия как в его объёме, так и на контакте с
металлом. Для оптимизации составов покрытий создана геометрическая
модель 4-компонентной системы, представляющей собой усеченную пирамиду,
сечения I, II, III и IV
которой
соответствуют
композициям с содержанием стеклокомпонентов
10, 15, 20 и 25 мас.%
(см.рис.).
После
исследования защитных,
физико-химических
и
прочностных
свойств
этих
составов
было
определено оптимальное
количество
стеклокомпонентов,
равное 15 мас.%.
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ЗАСТОСУВАННЯ ДИНАМІКИ NCLOTCH ПРИ МОДЕЛЮВАННІ
ПАРУСНИХ ВІТРОГЕНЕРАТОРІВ
Савченко Л.М., Кільпякова В.Є.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Вітрогенератори останнім часом користуються все більшою
популярністю, бо серед альтернативних джерел енергії вони є доступними та
зручними у використанні. Найменш дослідженими з них є парусні
вітрогенератори, які відрізняються від лопатевих вітряних систем абсолютною
екологічністю, низькою вартістю, здатністю використовувати енергію слабких
вітрів, безпечністю, відсутністю вібрації, та інших негативних явищ
традиційних вітроустановок.
В роботі розглядається задача створення комп’ютерної моделі парусного
вітрогенератора та дослідження на її основі деяких параметрів роботи вітряка
в залежності від сили вітру, жорсткості тканини, кількості вітрил. Для реалізації
поставленої мети
було створено 3D моделі горизонтальних парусних
вітрогенераторів з різною кількістю вітрил. Це було виконано за допомогою
програми
Autodesk Maya.
При
побудові
полігональних
моделей
використовувався метод моделювання на основі полігональних примітивів.
Для створення вітрил застосовувалась система nClotch, в якій рахівник на
основі технології Nukleus дає можливість моделювати майже будь-який вид
тканини з використанням частинок поєднаних між собою зв'язками. Для зв’язку
тканини з твердим каркасом застосовувався nConstraint.
За допомогою модуля динаміки Autodesk Maya реалізовувалась
можливість моделювання фізичних процесів, що імітують рух реальних
твердих об'єктів під впливом фізичних сил (наприклад, сили вітру). В якості осі
обертання конструкції використовувався шарнір rigid Hinge Constraint,
попередньо основі вітрогенератора
задавались властивості активного
динамічного тіла. Рахівник Maya дає можливість визначати кількість обертів
динамічного тіла за певний проміжок часу, саме цей параметр і фіксувався в
дослідженнях.
Таким чином, віртуальні експерименти на базі створених комп'ютерних
моделей непромислових парусних вітрогенераторів з горизонтальною віссю
обертання дозволили провести порівняльні дослідження їхньої роботи в
залежності від напряму вітру, від швидкості вітру та ін.
Результати проведених досліджень у певній мірі співпадають з
експериментальними даними роботи вітрогенераторів, проведеними іншими
дослідниками, що дає можливість застосовувати створену комп'ютерну модель
для подальших експериментів, а також використовувати її в якості
демонстраційної моделі.
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ЗАСТОСУВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ СИМУЛЯЦІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ
РОБОТИ ВІТРОГЕНЕРАТОРА
Савченко Л.М., Тарасенко Р.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Метою даної роботи було створення комп’ютерних 3D моделей
вертикальних вітрогенераторів: лопатевого та вітрильного для проведення
дослідження
їхніх характеристик. Це було реалізовано за допомогою
системного продукту Autodesk Maya, в якому є потужний інструментарій для
3D моделювання, а також можливість моделювання фізичних процесів за
допомогою модуля динаміки. Крім того, система nClotch, в якій застосовується
рахівник на основі технології Nukleus, дає можливість моделювати майже
будь-який вид тканини за допомогою частинок поєднаних між собою зв'язками.
Для побудови полігональних 3D моделей використовувалися
полігональні примітиви,
з
подальшим
застосуванням
інструмента
видавлювання, масштабування, переміщення. Обертання моделі навколо
вертикальної осі забезпечувалось додаванням обмежувача "шарнір". Тканина
для вітрильного вітрогенератора моделювалась на основі полігональної
площини відповідної форми та розмірів за допомогою вбудованого в Maya
модуля nCloth. Створеним моделям призначалися властивості активного тіла,
додавалися поля, з якими тіла будуть взаємодіяти, та початкові параметри. За
допомогою рахівника Runge Kutta Adaptive Maya прораховує положення тіла,
що рухається.
Порівнювалась робота вертикальних вітрогенераторів, що мають дві, три
та п’ять лопатей, або таку ж кількість вітрил. В проведених віртуальних
експериментах визначалась мінімальна швидкість вітру, при якій починає
обертатися вітрогенератор. Результати досліджень показали, що парусні
вітрогенератори мають меншу стартову швидкість вітру, ніж лопатеві, що
підтверджує існуючі експериментальні показники. В наших експериментах
також досліджувалося, яким чином вітер змінних напрямків може впливати на
роботу вітрогенератора. Щоб змоделювати таке природне явище
використовувався редактор виразів і за допомогою функції sin було досягнуто
зміну величини та напряму вітру за певний проміжок часу мовою
програмування Python.
Проведені віртуальні експерименти на базі створених комп'ютерних
моделей непромислових парусних та лопатевих вітрогенераторів з
вертикальною віссю обертання дозволили провести порівняльні дослідження їх
роботи в залежності від зміни напряму та швидкості вітру та ін.
При невеликій вітровій ефективності на значній частині території
України доцільно використання чутливих до слабких вітрів вітрогенераторів, а
саме парусних та вертикальних.
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РОЗРОБКА РЕКЛАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ МУЗИЧНОГО ІНТЕРНЕТМАГАЗИНУ
Свистун О.В., Матюшенко М.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Ми живемо у вік маркетингу і маркетингових комунікацій. Дуже рідкісне
підприємство в наш час обходиться без роботи відділу маркетингу, або окремих
осіб, відповідальних за просування продукту засобами маркетингових
комунікацій. Рекламам притаманна одна мета: примусити аудиторію діяти саме
так, як бажає рекламодавець.
Розглядаючи різні підходи до класифікації реклами не можна не згадати
про поділ реклами на наступні види (знову ж поділ по цілям):
попередня рекламна кампания;
інформативна реклама;
стимулююча
реклама; нагадувальна реклама; підкріплювальна реклама; реклама
стабільності.
Фірмовий стиль - це індивідуальність фірми, винесена на огляд. Це засіб
формування іміджу фірми та її корпоративної культури. По фірмовому стилю
завжди можна визначити, які люди працюють в компанії, наскільки фірма
поважна і навіть чого від неї можна очікувати. Дотримання компанією
фірмового стилю позитивно позначається на довірі споживача, тому що
вважається, що це показник організованості і порядку.
У своєму проекті я представляю веб-сайт музичного інтернет-магазину.
Титульна сторінка (головна) будь-якого сайту повинна максимально
інформативно і в стислому об'ємі відображати необхідну користувачеві
інформацію про сайт. На головній сторінці необхідно помістити логотип вебсайту, основне меню сайту (для навігації по його структурі), форму
аутентифікації (входу зареєстрованих користувачів), реєстраційне посилання
(реєстрація нових клієнтів).
Ролик був зроблений в середовищі 3D Maх. Обставлений інтер'єр за
допомогою примітивів: стіни, поличка, пластинки, маленька поличка для
дисків, плакати, головне - був споруджений комод, на ньому розмістився
програвач. Також, зроблений з стандартних примітивів. Накладено текстури, за
допомогою інструмента «Bitmap». Лампа та музична кришка, прозорі.

369

ПОШИРЕННЯ КРИВОЇ ВІВІАНІ НА ПОВЕРХНЮ ТОРА
Сидоренко О.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Крива Вівіані, ‘вівіана’ є лінією перетину сфери радіусу R та колового
циліндру, твірна якого проходить через центр сфери, а радіус дорівнює 0.5 R. Багато
архітектурних пам’яток (храмів, соборів), увінчаних півсферичною покрівлею
(куполом), мали на цій покрівлі вікна, контуром яких була ‘вівіана’. Проте
півсферичні поверхні не є поодинокими. Так у промисловості поширено
використовують хімічні апарати з кришками та днищами конічної або еліптичної
форми, різноманітні параболоїди обертання, торові балони тощо. Тому актуальною є
побудова та дослідження ‘вівіан’ на таких поверхнях.
Класичну криву
Вівіані описують у неявному виді системою рівнянь
та
, або у параметричному виді
,

,

.

Рис.1. Схеми горизонтального і вертикального алгоритмів Вівіані
Торова поверхня має дві частини: зовнішню та внутрішню. Тому розглянемо
побудову ‘вівіан’ на обох та розташуємо їх діаметрально протилежно. При цьому для
кожного z-рівня поточних точок торових ‘вівіан’ існує два RZ: RZЗ – зовнішній та RZВ
- внутрішній. Як приклад, розглянемо ‘вівіану’ на торі, який описується рівнянням
R12-((x2+y2)-R)^2-z^2=0, з наступними вихідними параметрами: R = 60, R1 = 50 радіуси кільця та самого тора; Хcз = R + R1/2, Хcв = R - R1/2 - х-координати центрів
циліндрів

Рис. 2. Торові криві Вівіані на
Рис. 3. Криві Вівіані на торовій
циліндричних поверхнях
поверхні
Розроблений алгоритм показав свою придатність на поверхні тора. Він
відрізняється своєю простотою та наочністю і дозволяє будувати за раз декілька ліній
перетину. Являє інтерес визначення інтегральних характеристик ‘вівіан’, проте, при
необхідності, це можна зробити методами математичного аналізу шляхом
інтегрування їх параметричних рівнянь.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИИ ШВОВ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ С
ПОВЫШЕННОЙ СКОРОСТЬЮ
Ситников Б.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Одним из путей снижения энергоёмкости, уменьшения остаточных
напряжений и деформаций, а также повышения производительности процесса
является сварка с повышенной скоростью. Однако увеличение скорости
дуговой сварки выше определенного значения приводит к ухудшению формирования швов, которое, в первую очередь, проявляется в образовании
подрезов. Такое явление имеет место практически при всех способах дуговой
сварки, опасность возникновения подрезов возрастает с увеличением тока и
скорости сварки.
В работе представлены результаты исследований
возможности
повышения качества формирования швов при сварке с повышенной скоростью
путём отклонения дуги «углом вперед» поперечным магнитным полем,
которое генерируют, пропуская часть сварочного тока по присадочной
проволоке, которую подают в сварочную ванну позади дуги параллельно
электрода в плоскости свариваемого стыка, в направлении, противоположном
току дуги.
Эксперименты проводилось при автоматической сварке пластин из стали
12Х18Н10Т толщиной 2мм. Сварку стыковых швов выполняли на постоянном
токе прямой полярности в нижнем положении вольфрамовым электродом
марки ЭВЛ диаметром 4 мм в аргоне высшего сорта на автомате АДСВ-2М.
Установка позволяла визуально наблюдать процессы в дуге и сварочной ванне,
проектировать их с увеличением на экран, а также фотографировать в
отражённом свете. Дуга зажигалась при перемещении пластины относительно
вольфрамового электрода, гасилась с предварительным оплавлением
присадочной проволоки. Расход защитного газа во всех опытах оставался
постоянными и был равен 11 л/мин. Свариваемые образцы были подвергнуты
специальной обработке по их очистке. Газоподводящую аппаратуру, шланги и
сварочную горелку тщательно промывали перед началом сварочных работ и
регулярно очищали и промывали в процессе работы.
Установлено, что отклонение дуги углом вперед зависит от её длины,
величины сварочного тока, тока в присадочной проволоке , её расстояния до
электрода и может достигать ~
Введение в хвостовую часть сварочной
ванны токоподводящей присадочной проволоки позволяет получать швы без
подрезов при увеличении скорости сварки более чем в 1,8 раза.

371

МЕТОДИ ПОБУДОВИ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Сівак Є.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У практиці архітекторів, художників, дизайнерів, будівельників,
проектувальників звичайно застосовують класичні методи побудови
перспектив: прямокутних і косокутних координат, сліду проміня, слідів
проміневих площин, меншої та великої картини, архітекторів, сітки.
Однак, перераховані методи в їх класичному вигляді не завжди
раціональні: деякі з них не дають точних зображень (методи архітекторів і
сітки) тому що часто точки сходу виходять далеко за границі формату і неточні
переноси розмірів з картини плану на картину перспективного зображення.
Інші містять велике число графічних операцій.
Актуально систематизувати класичні методи с їх модернізованими
сучасними методами. На прикладі одного й того ж умовного архітектурного
об'єкту можна дати порівняльну графічну характеристику процесу побудови і
наочності об'єкту з використовуванням великої кількості методів та засобів.
Модернізовані методи в основному побудовані на методах сліду
проміня, слідів променевих площин, архітекторів та перебувають у
додатковому (одному чи подвійному) проекціюванні об'єкту на допоміжну
вертикальну площину загального чи часткового положення: горизонтально
проектуючу, фронтальну, профільну по відношенню до предметної площини.
Отримання нових фасадів на допоміжних площинах дозволяє сполучати
засоби, які спрощують побудови або які уточнюють зображення. По-перше,
можна задати положення точок сходу в границях формату, застосувати тількі
центральне проекціювання, по-друге, сполучати центральне та допоміжне
проекціювання, іноді застосувати одну точку сходу та натуральні висоти
об'єкту. В залежності від вимог до перспективного зображення можуть бути
різноманітні приклади побудов – коли положення горизонту вибрано: з
пташиного польоту, високо, нормально, низко та що співпадає з основою
картини.
Оптимальний вибір найбільш ефективного варіанту графічної побудови
перспективного зображення об'єкту дає можливість коригувати наочність та
точність.
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ЗАСТОСУВАННЯ 2D АНІМАЦІЇ У РЕКЛАМНИХ ЦІЛЯХ
Скоробогатько М.В., Савченко Л.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Анімаційна графіка є одним з найбільш поширених, популярних та
цікавих напрямків серед комп’ютерних технологій, бо вона охоплює майже всі
наукові та технічні галузі, медицину, будівництво та архітектуру, поліграфію,
цифрові технології, фотографії, живопис, телебачення, інтернет технології.
Для створення сцен ролику було вирішено скористатися програмним
забезпеченням Adobe Flash CS3, працювати із зображенням 1024×640, та задати
швидкість оновлення у 24 кадри. Щоб привернути увагу, припускалось
створити різноманітні візуальні ефекти з використанням 2D елементів, як
основи для подальшої їх анімації.
Для створення самих моделей було використано стандартизовані
примітиви, якi вбудовано у Adobe Flash. Загалом це були прямокутники,
трикутники та кола. Рідше використовувались форми намальовані від руки. З
них вже у процесах деформації було створено елементи, що мали наповнювати
сцени ролику. Майже кожен елемент було перетворено у об’єкт «Фрагмент
ролику» – формат моделей, з якими зазвичай працюють у середовищі Flash – та
оброблений за допомогою фільтрів та ефектів
Фінальним етапом створення анімаційного ролику був монтаж відео.
Окремі анімаційні заставки та сцени було скомпановано та відрендерено за
допомогою стандартних засобів програмного пакету Adobe Flash. Далі –
розділено на три частини, з подальшим доданням ефектів у переходах між
сценами та накладено звукові файли.
В результаті виконаної роботи було створено концептуальносхематичний відеоряд із демонстрацією показового контенту.
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ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ АТМОСФЕРЫ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ФАЗОВО-СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ И
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВАКУУМНО-ДУГОВЫХ
МНОГОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ZrN/CrN
Соболь О. В., Постельник А. А., Мейлехов А.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Создание устойчивых к термо-радиационному воздействию нитридных
покрытий является темой многих работ ведущих исследовательских групп в
области инженерии поверхности. Многослойные искусственные материалы
позволяют в широком диапазоне проводить структурную инженерию (и
соответственно изменять свойства) используя, как многослойные композиции
из разных по составу и свойствам слоев, так и многопериодных из
периодических (в основном би- и трехслойных в периоде) систем. В настоящее
время к числу малоизученных, но перспективным по своим потенциальным
возможностям системам относится ZrN/CrN. В этой системе объединены в
качестве составляющих ZrN, имеющий высокую твердость, радиационную
стойкость и стойкий к термическим воздействиям и также обладающий
достаточно высокой твердостью и износостойкостью CrN. В этой паре CrN
имеет в наиболее актуальной концентрационной области 30-50 ат.% N две
основные структурные модификации, и это делает эффективным структурную
инженерию путем разного насыщения слоев азотом, что достигается при
изменении рабочего давления азотной атмосферы при осаждении.
Многослойные двухфазные наноструктурные покрытия ZrN/CrN
осаждались в вакуумно-дуговой установке «Булат-6». Фазовый состав,
структура и субструктурные характеристики изучались методом рентгеновской
дифрактометрии (ДРОН-4) c использованием Cu-Kα-излучения. Для
монохроматизации регистрируемого излучения применялся графитовый
монохроматор, который устанавливался во вторичном пучке (перед
детектором). Для расшифровки дифрактограмм использовались таблицы
международного центра дифракционных данных Powder Diffraction File.
Субструктурные характеристики определялись методом аппроксимации.
Микроиндентирование проводили на установке «Микрон-гамма».
Установлено, что при PN = (2,2…12)*10-4 Торр в слоях нитрида хрома
формируется низшая по азоту фаза β-Cr2N с простой гексагональной
кристаллической решеткой, а в слоях нитрида циркония происходит
формирование стехиометрической фазы ZrN с кубической решеткой. Такое
многослойное покрытие (толщина слоев около 50 нм) при наибольшем из этого
интервала PN= 1,2*10-3 Торр является наиболее твердым (39 ГПа) с модулем
упругости 268 ГПа и отношением H/E =0,145. В случае более высоких PN, когда
в слоях происходит образование фаз стехиометрического состава с
однотипными кристаллическими решетками (ZrN
и СrN) твердость
композиции не превышает 33 ГПа.
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ФАЗОВИЙ СКЛАД ТА МІКРОТВЕРДІСТЬ ПОКРИТТІВ ОДЕРЖАНИХ
МЕТОДОМ МІКРОДУГОВОГО ОКСИДУВАННЯ НА СПЛАВІ АЛ9
Субботіна В.В., Харківська Н.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
За останні роки найбільш інтенсивно розвиваються нові методи нанесення
покриттів для зміцнення поверхонь з використанням висококонцентрованих
джерел енергії – електричних розрядів, лазерів та інші. Одним із таких
перспективних методів є новий спосіб нанесення покриттів – метод
мікродугового оксидування (МДО), який дозволяє отримувати на виробі
принципіальні нові покриття, міцно зчепленні з основою, що характеризуються
високими механічними, термостійкими та зносостійкими властивостями. Метод
МДО є сукупністю різноманітних процесів. Якість покриттів залежить від
багатьох факторів, у тому числі хімічного складу сплаву, складу електроліту і
режимів мікродугового оксидування. Тому для відпрацювання технології
зміцнення сплаву потрібне проведення комплексу досліджень.
Робота присвячена вивченню можливості покращення кавітаційних
властивостей ливарного сплаву АЛ9 методом мікродугового оксидування.
Для виконання поставленого завдання була проведена розробка технології
мікродугового оксидування сплаву АЛ9, шляхом оптимізації параметрів МДОпроцесу, контролю товщини та твердості оксидного шару, дослідження та
випробування на кавітаційну стійкість. Розроблена МДО-технологія, яка
забезпечує формування покриттів на сплаві АЛ9 товщиною 200–300 мкм та
мікротвердістю 10 000–12 500 МПа.
Доцільність використання МДО-обробки підтверджена на крильчатках
водяної помпи (сплав АЛ9) дизельного двигуна, що проявилось в значному
підвищені кавітаційної стійкості. Так, втрата маси крильчатки без обробки
становила 40 %, тоді як з обробкою МДО – втрати маси не виявлено.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКАЛКИ АУСТЕНИТНОГО СПЛАВА
НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА
Сундус Мохаммед Нури, Акимов О.В., Костик Е.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Аустенитные сплавы – особый класс сталей, закалка которых отличается
от закалки других сталей.
Для обеспечения равномерного прогрева по сечению, уменьшения
внутренних напряжений и деформации, а также для снижения опасности
образования трещин нагрев под закалку производят ступенчато. Число
ступеней предварительного подогрева и температуру каждой ступени
выбирают в зависимости от химического состава сплава и габаритных размеров
деталей.
Для исследуемого сплава проводили двухступенчатый и одноступенчатый
подогревы перед закалкой. Двухступенчатый подогрев проводили при
температурах 500 С, затем 800 С. После чего проводили непосредственный
подогрев под закалку. Одноступенчатый подогрев проводили при температуре
800 С. Установлено, что для аустенитного сплава на основе железа
целесообразно проводить одноступенчатый подогрев при 800 С в течение 30
минут непосредственно перед закалкой.
Для назначения температуры закалки был проведен анализ химического
состава сплава и влияния легирующих элементов на изменения критической
точки А3, которая связана с выбором температуры закалки.
В связи с тем, что данный сплав является сталью аустенитного класса,
охлаждение после закалки можно проводить в любой среде. Поэтому закалку
целесообразно осуществлять сначала на воздухе до температуры 300400 С
для уменьшения внутренних напряжений, а следовательно деформации, а затем
для ускорения процесса охлаждения до комнатной температуры – в воде.
Таким образом, закалка аустенитного сплава заключается в
предварительном одноступенчатом подогреве, закалке при температуре выше
критической точки А3 и охлаждении в двух средах. А именно – сначала на
воздухе, затем в воде. Благодаря разработанной технологии закалки можно
получить упрочненные детали с минимальными внутренними напряжениями
после закалки, без наличия трещин и изменения размеров детали.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СТАЛИ Р6М5 ПОСЛЕ
ЭЛЕКТРООТПУСКА
Христофорова Т.А., Кузьменко Е.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
К числу современных безотходных технологических процессов относят
холодное выдавливание, которое обеспечивает экономию металла, высокую
размерную точность и чистоту поверхности изделия. Удельные давления,
действующие на пуансоны в процессе холодного выдавливания, достигают
2200 МПа. При этом их поверхность может разогреваться до 300-400оС.
Вследствие циклических температурно-силовых воздействий стойкость
пуансонов невелика: от 5 до 30 тыс. деталей. Как показал анализ микро- и
макроизломов пуансонов, основной причиной выхода их из строя является
усталостно-хрупкое разрушение в зоне концентраторов напряжений. Сложные
условия работы требуют от материала пуансона высокой прочности и
твердости не менее 60 НRС, достаточной вязкости и теплостойкости более 400500oС. Этим требованиям отвечают быстрорежущие стали.
Известно, что на прочностные свойства быстрорежущих сталей заметное
влияние оказывает содержание углерода в мартенсите, объемная доля
вторичных карбидов, их дисперсность и распределение, а также количество
остаточного аустенита. На показатели вязкости влияют величина зерна, форма
и дисперсность карбидов. Как известно, варьирование скоростей нагрева при
отпуске закалённой стали позволяет получить широкий спектр сочетаний этих
структур. Поэтому целью данного исследования было изучение влияния
различных температур отпуска на структуру и механические свойства стали
Р6М5 в условиях быстрого нагрева.
Электроотпуск проводили со скоростью нагрева 30оС/с до заданной
температуры (450-700оС) без выдержки. Изменение твердости закаленных
образцов после различных температур отпуска описывается кривой с ярко
выраженным максимумом при 600оС (65 НRС). Такая твердость соответствует
твердости после стандартного двукратного отпуска при 560оС по 1 часу.
Аналогичным образом изменялись значения σс0,2 с максимумом при 600оС.
Фазовый рентгеноструктурный анализ показал, что после электроотпуска
при 600оС в структуре отсутствует остаточный аустенит. Известно, что при
обычных условиях нагрева в соляных ваннах наблюдается эффект
стабилизации аустенита в том случае, если интервал выдержки между закалкой
и отпуском превышает 3 часа. Скоростной отпуск нивелирует этот эффект даже
в том случае, если время между закалкой и отпуском составляет 9 дней.
В результате проделанной работы было показано, что электронагрев до 600оС
обеспечивает такие же прочностные свойства стали Р6М5, как и после
стандартного режима. Одновременно уменьшается средний размер
специальных карбидов, что приводит к улучшению характеристик вязкости и, в
конечном счете, повышает стойкость пуансонов для холодного выдавливания.
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ПЕРСПЕКТИВИ ГАРЯЧОГО ІЗОСТАТИЧНОГО ПРЕСУВАННЯ
Чечель М.В.
Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя
Сьогодні набуває все більшої популярності використання нових технологій
плавки та пресування під високим тиском, а саме гаряче ізостатичне
пресування. За умови, досить високого розвитку апаратів високих та
надвисоких тисків, та унікальності впливу, ізостатичне пресування має
безумовні переваги у порівнянні з традиційними технологіями обробки металів
тиском та температурою.
Гаряче ізостатичне пресування дозволяє усунути мікропори в об’ємі
виливків, поверхневі та глибинні дефекти. Видалення пористості поблизу
поверхні виливків значно покращує якість механічно обробленої поверхні,
надає високі показники зносостійкості. В даний час видалення дефектів
методом гарячого ізостатичного пресування використовується в промислових
масштабах для таких матеріалів, як нержавіюча сталь, титанові і алюмінієві
сплави, а також нікелеві та кобальтові сплави. Однак гаряче ізостатичне
пресування гарантує поліпшення механічних властивостей навіть для звичайної
вуглецевої литої сталі, яка набуває механічні характеристики, аналогічні
виробам, отриманих деформуванням. Алюмінієве литво після баротермічної
оброки також підвищує пластичність і опір циклічному і термічному
руйнуванню.
Використання гарячого ізостатичного пресування у виробництві дає
можливість одночасної обробки достатньо великої партії виливків, та значно
скорочує витрати на рентгенівський контроль. Завдяки отриманню високих
показників механічних властивостей та усуненню цілої низки ливарних
дефектів виливків, області застосування гарячого ізостатичного пресування
швидко зростають.
Таким чином, гаряче ізостатичне пресування доцільно використовувати для
отримання відповідальних деталей та вирішення самих складних задач
сучасного ливарного виробництва та матеріалознавства.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИБРАЦИИ НА КАЧЕСТВО ЗАЛИВКИ
БЕЛИЧЬЕЙ КЛЕТКИ КОРОТКОЗАМКНУТЫХ РОТОРОВ
ПОЛУЧЕННЫХ ВИБРАЦИОННЫМ СПОСОБОМ
Чибичик О.А., Акимов О.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В период интенсивного развития электроэнергетических технологий
актуальной остается проблема улучшения эксплуатационных характеристик
асинхронных электродвигателей, а именно их электропроводности. Одним из
главных факторов оказывающих влияние на эксплуатационные характеристики
является качественная заливка литой обмотки, которая должна иметь
определенную электропроводность, поэтому необходимо, чтобы металл
отливки был плотным и не имел литейных дефектов.
В ходе исследования установлено, что на качество литой обмотки ротора
полученной вибрационным способом влияет не только температура нагрева
пакета ротора, температура заливки, время заливки и т.д. но и частота
вибрации.
Процесс кристаллизации представляется имеющим две стадии: образование
зародыша и его рост. Для получения высоких показателей электропроводности,
основного
параметра
высокоэффективной
работы
асинхронного
электродвигателя, желательно иметь в структуре мелкозернистое строение
кристаллов с минимальным количеством растворенных газов. Образование
такой структуры дает возможность получить более плотное строение отливки, а
значит добиться высоких показателей электропроводности.
Согласно результатам исследования о влиянии вибрации на процесс
кристаллизации отливки установлено, что при ее воздействии на расплав
происходит его интенсивное перемешивание, разрушается поверхностная
корочка образующаяся в результате литья первичного алюминия. При этом
оболочки корочки играют роль дополнительных центров кристаллизации. В
связи с тем, что перемешивание кристаллизирующегося металла равносильно
увеличению переохлаждения, а следовательно, ускорению процесса
затвердевания, то в структуре мы можем иметь мелкозернистое строение. Но
необходимо отметить тот факт, что добиться таких результатов возможно
только лишь при минимально технологически допустимом перегреве металла.
Еще одним положительным моментом влияния вибрации при литье
первичного алюминия является высокая дегазирующая способность расплава,
что также положительно сказывается на его электропроводности.
По результатам исследования были разработаны рекомендации, согласно
которым необходимо стремиться к получению мелкозернистой структуры в
литой обмотке ротора путем воздействия на него вибрацией.
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АНАЛІЗ УМОВ ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНІ СТАЛЕВИХ ВИРОБІВ В
ПРОЦЕСІ АЛМАЗНО-ІСКРОВОГО ШЛІФУВАННЯ
Шевченко С.М., Руднєв О.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
При реалізації оптимальних умов алмазно-іскрового шліфування (АІШ) в
структурі поверхневого шару сталі утворюється структура гарденита, що має
високу твердість (що перевищує 10000 МПа), а отже і зносостійкість.
Визначення і аналіз основних температурно-силових характеристик АІШзміцнення є завданням цього дослідження.
Для виконання поставленої задачі термічно оброблені зразки зі сталі У7,
(гартування, низький відпуск) булі прошліфовані по двом рівням (верхній,
низький). Основні параметри круглого зовнішнього АІШ - це глибина
шліфування t [мм], подовжня подача S [мм/хв.] і швидкість обертання деталі V
[м/хв.]. По формулах для круглого, зовнішнього алмазно-іскрового шліфування
були проведені розрахунки основних характеристик процесу: потужність
обробки N [кВт], складові сили шліфування Py, Pz [Н], питомий тиск в зоні
шліфування Р0 [ГПа], середня температура в зоні обробки Т, [К]. В таблиці 1
представлені результати розрахунків. Величина енергетичного критерію
[(К·Па·с·кг)/Дж]] є також розрахунковою характеристикою, яка дозволяє
провести порівняльний аналіз з іншими видами імпульсних зміцненних
обробок. Також був проведений металографічний аналіз і контроль твердості
поверхні сталевих зразків.
Таблиця 1. Результати розрахункових значень основних температурносилових характеристик АИШ - зміцнення на прикладі стали У7
Расчетные характеристики
АІШ№1
АІШ№2
Потужність обробки
N, [кВт]
14,2
8,1
Складові сили
Py, [Н]
405
230
шліфування
Pz, [Н]
1012
576
Питомий тиск
Р0,[ГПа]
0,092
0,08
Средня температура
Тср, [К]
1175
803
Енергетичного
Кэ,
8508
1841
коефіціент
[(К·Па·с·кг)/Дж]
За допомогою відомих математичних співвідношень для круглого
зовнішнього алмазного шліфування торцем круга отримані і проаналізовані
основні температурно-силові характеристики формування зміцненого шару на
прикладі стали У7. По результатам дослідження мікроструктури і
мікротвердості зразків, а також по результатам розрахунків показано, що режим
АІШ №1 є оптимальним для зміцнення. Величина коефіцієнта Кэ в технології
АІШ знаходиться в межах 1800 - 8500 [(К·Па·с·кг)/Дж], що добре узгоджується
з іншими зміцнюючими обробками (лазерна, точіння із струмом).
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РОЗРОБКА 3D МОДЕЛІ ПОРТАТИВНОГО РОБОТА ТА СТВОРЕННЯ
PROMO-РОЛИКА
Шеліхова И.Б., Міщенко Д.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Інформаційні технології набувають все більшого поширення в
різноманітних сферах. Серед напрямків їх ефективного застосування є
створення мобільних роботів-охоронців. Традиційні найбільш ефективні
стаціонарні системи охорони уявляють собою замкнуті радіоелектронні та
телевізійні мережі з системами спостереження. Вони є достатньо коштовними
та складними в налаштуванні. На відмінувід них мобільні роботи в залежності
від поставлених задач устатковані датчиками температури, вологості, вібрацій
та ін. Патрулюють територію, аналізують інформацію, яка надходить, та в разі
необхідності передають цю інформацію через інтернет господарю.
В роботі на базі розробленого ескізного проекту була створена 3D модель
портативного пристрою з камерою та датчиками для контролю основних
параметрів приміщення. В комплект системи безпеки входить сам пристрій з
датчиками, камерою, динаміками, а також док станція з датчиком руху, яка є
зарядним пристроєм і в свою чергу контролюється за допомогою мобільного
пристрою.
При створенні 3D моделі портативного робота в программному
середовищі Autodesk Maya враховувались можливість переміщення пристрою
по приміщенню за рахунок універсальної форми, а також сучасний дизайн. В
модель вмонтовані датчики температури, вологості, вібрації, електромережі а
також датчик переміщення на док станцію. Крім того, була створена
тривимірна модель мобільного гаджета і анімаційний promo-ролик.
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ОБРОБКА МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ
ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
Шестерикова Н. П., Доля Д. В., Матюшенко М.В., Сімонова О. Г.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі розглянуті питання необхідності отримання лікарями додаткової
інформації з медичних зображень для вірного діагностування хвороби. Крім
існуючих діагностичних методів метод фрактального дослідження медичних
зображень є перспективним напрямком отримання такої інформації.
У сучасному світі існує дуже багато онкологичних захворювань. Останнім
часом щорічний приріст хворих на Україні - близько 3%. Своєчасне
діагностування дає можливість зупинити розвиток хвороби.
Для визначення наявності патологій на медичних зображеннях є доцільним
використання фрактальних характеристик в якості діагностичних. За
діагностичну характеристику при встановленні діагнозу з використанням
медичних зображень була обрана фрактальна розмірність.
Фрактальна розмірність D – це поняття фрактальної геометрії, що означає
статистичну величину, яка показує наскільки повно фрактал заповнює простір,
коли його збільшують до найдрібніших деталей.
Фрактальна розмірность обчислюється шляхом «накладання» цих
зображень на множини спеціальних (правильних) геометричних двовимірних
(квадратів, прямокутників, трикутників, кругів, кіл, еліпсів) та тривимірних
фігур (кубів, симплексів, куль, еліпсоїдів, пірамідок).
Було зроблено висновки, що фрактальна розмірність деяких видів здорової
тканини знаходиться в діапазоні від 0 до ~ 0,6, а фрактальна розмірність
зображень з патологіями - в діапазоні від 0,8 до 2. Дослідження окремих частин
зображень дає більш точний результат розрахунку фрактальної розмірності і
мають велику діагностичну цінність.
З метою покращення медичних зображень необхідно їх обробити та
проаналізувати. При обробці і аналізі зображень виділяють наступні основні
етапи: фільтрація; попередня обробка; сегментація; розпізнавання; діагностика.
Від результатів фільтрації і попередньої обробки безпосередньо залежить
ефективність подальших етапів обробки зображень.
Аналіз застосування різних методів фільтрації та обробки медичних зображень
є метою подальших досліджень.
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ЗАГАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ГЕОМЕТРИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМОУТВОРЕННЯ
Шоман О.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Для прикладної геометрії становить інтерес задача геометричного
розрахунку явищ та процесів, що характеризуються поверхнею розділу фаз.
У тривіальному випадку задача зводиться до геометричного моделювання сім’ї
паралельних ліній або поверхонь, що є моделями границі процесу на момент
певної фази. Шляхом вибору початкової геометричної форми поверхні розділу
можна регулювати закон зміни в часі величини енергії, яка звільнюється
(поглинається).
Аналіз низки зазначених задач призвів до визначення загального
підходу до геометричного моделювання процесів формоутворення сімей ліній і
поверхонь. Спочатку виконується опис джерела поля (процесу), з’ясування
наявності поверхні розділу речовин, фронту збурення або поверхні розподілу
рівних значень фізичного параметру. Далі виявляють фізичний параметр, що
змінюється залежно від координат розташунку точки в просторі або залежно
від часу. Це надає можливість сформулювати геометричні умови задачі
побудови сім’ї еквіфазних (паралельних, квазіпаралельних) ліній або
поверхонь. Вибирається прийнятний метод моделювання. Залежно від
початкових та граничних умов застосовуються запропоновані різні методи
геометричного
моделювання,
що
спираються
на
використання
диференціальних рівнянь, конформних відображень, іміджевої екстраполяції
[1–3]. Результатом розв’язання задач формоутворення сімей ліній або
поверхонь є одержання зображення.
На геометричну форму сім’ї паралельних ліній або поверхонь впливають
перш за все енергетичні параметри. Вирішення проблеми оцінки (насамперед
на якісному рівні) витрат енергії в кожній конкретній задачі пов’язано
з необхідністю розробки гнучкого наочного геометричного апарата
моделювання.
Література:
1. Куценко Л.М. Геометричне моделювання деяких динамічних процесів в задачах
пожежної безпеки / Л.М. Куценко, О.М. Ларін, О.В. Шоман // Праці НУ "Львівська
політехніка". – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2003. – С. 17–22.
2. Шоман О.В. Геометрическое моделирование поверхностей раздела двухфазных
гетерогенных смесей / О.В. Шоман // Вестник Херсонского государственного технического
университета. – Херсон: ХГТУ, 2002. – Вып. 2(15). – С. 509–512.
3. Зоценко М.Л. Геометричне моделювання фільтраційних потоків під греблею
у нормальному перерізі / М.Л. Зоценко, О.В. Шоман // Геометричне та комп’ютерне
моделювання. – Х.: ХДУХТ, 2005. – Вип. 10. – С. 45–50.
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ПОДІБНІСТЬ ТА ВІДМІННІСТЬ МЕХАНІЧНИХ ТА РЕЛАКСАЦІЙНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИ 600°С КОМПОЗИТІВ МІДЬ – ТАНТАЛ,
ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ДИФУЗІЙНОГО ЗВАРЮВАННЯ ЧЕРЕЗ
ПРОШАРОК ФОЛЬГИ НІКЕЛЮ
Ящеріцин Є.В., Терлецький О.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Шаруваті композити (ШКМ) мідьтантал виготовляли методом дифузійного
зварювання через прошарок фольги
нікелю з об'ємними долями (1; 2,8; 7; 11,1;
15,8 та 25 % Та), при температурі –
1000°С, тривалості – 1 година, тиску в
пристосуванні – близько 40 МПа і
вакууму 1,310-2 Па. Дослідження
механічних
та
релаксаційних
властивостей, розглянутих у доповіді,
проводили при 600°С. Аналізуючи рис.1
та 2 слід зазначити, що якщо механічні
властивості ШКМ з 2,8% Та незначно
перевищують властивості чистої міді, що
Рис.1.Залежність механічних властипов’язано зі структурою мідної матриці,
востей ШКМ Cu-Та від об'ємної долі
яка в цих композитах близька до
полікристалічної, то значення /0
Та, випробуваних в вакууме при 6000С
композитів з цією ж об'ємною долею в
1, 2, 3 и 4 – залежності , 0,05; 0,2; В. 1,5-1,3 рази краще, ніж у чистої міді. Сама
ж залежність /0 має яскраво виражену
зону мінімуму від 2,8 до 11,1 % Та. Таким
чином, релаксаційна стійкість у цьому
інтервалі найкраща. В свою чергу, у
цьому ж концентраційному інтервалі
можна
спостерігати
оптимальне
сполучення міцнісних властивостей та
пластичності у досліджуваних композитів.
Рис.2.Залежність /0 у ШКМ Cu-Та
0
від об'ємної долі Та, при 600 С за 100 с
Концентраційному інтервалу 11,1- 25 %
Та притаманне
одночасне зростання міцнісних характеристик, зниження
1, 2 – перша та друга релаксаційні
пластичності
та погіршення релаксаційної стійкості. Чим же пояснити
криві.
погіршення останньої характеристики при зростанні об'ємної долі танталу, який
має майже вдвічі вищу релаксаційну стійкість при цій температурі ніж мідь?
Найбільш вірогідно це пояснюється тим, що в композитах з об'ємними долями
15,8 та 25% Та глибина дифузійної зони між міддю та нікелем стає співставною з
товщиною самого шару міді. Бо за час виготовлення композита дифузійним
зварюванням нікель встигає про дифундувати на глибину 15 мкм, викликаючи
при цьому не тільки подрібнення зерна міді але й зміну кольору.
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